
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від 00.02.2021                                                                  №
с. Миколаївка 
Про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки
 Розглянувши заяву гр. Дунай Лідії Анатоліївни, жительки с. Миколаївка,
вул. Набережна, 4 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки,   площею  0,30га  (кадастровий  номер
5924785400:02:002:0193) -для ведення особистого селянського господарства за
межами населеного пункту с. Миколаївка  на території Миколаївської сільської
ради  Сумського  району Сумської  області  та   керуючись  п.34  ст.26   Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  Закону  України  «Про
землеустрій», ст. 12, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України,   сільська
рада вирішила: 

1.Надати  гр.  Дунай  Лідії  Анатоліївні дозвіл  на  розробку  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  комунальної  власності  із
земель  сільськогосподарського  призначення,  площею  0,30  га  (кадастровий
номер  5924785400:02:002:0193)-для  ведення  особистого  селянського
господарства  за   межами  населеного  пункту  с.  Миколаївка на  території
Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області.

2.Рекомендувати  гр.  Дунай  Лідії  Анатоліївні  замовити  проект
землеустрою щодо відведення земельної ділянки  в проектній організації, що
має необхідне обладнання і в своєму складі має не менше двох ліцензованих
інженерів-землевпорядників,  отримати  витяги  із  Державного  земельного
кадастру на земельні ділянки.  

3.Розроблений проект землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки
подати на  затвердження на розгляд сесії Миколаївської сільської ради.

Сільський голова                                                         Сергій САМОТОЙ



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від 00.02.2021                                                                  №
с. Миколаївка 
Про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки
 Розглянувши  заяву  гр.  Палаженко  Марії  Сергіївни,  жительки  с.
Северинівка,  вул.  Гагаріна,  8а/2 про  надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки,  площею  1,9105га
(кадастровий  номер  5924786900:11:002:0198)  -для  ведення  особистого
селянського  господарства  за  межами  населених  пунктів  на  території
Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської  області  та
керуючись п.34 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Закону  України  «Про  землеустрій»,  ст.  12,  116,  118,  121,  122  Земельного
кодексу України,   сільська  рада вирішила: 

1.Надати  гр.  Палаженко  Марії  Сергіївні дозвіл  на  розробку  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  комунальної  власності  із
земель  сільськогосподарського  призначення,  площею  1,9105га  (кадастровий
номер  5924786900:11:002:0198)  -для  ведення  особистого  селянського
господарства  за   межами  населеного  пункту  с.  Миколаївка  на  території
Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області.

2.Рекомендувати  гр.  Палаженко  Марії  Сергіївні  замовити  проект
землеустрою щодо відведення земельної ділянки  в проектній організації, що
має необхідне обладнання і в своєму складі має не менше двох ліцензованих
інженерів-землевпорядників,  отримати  витяги  із  Державного  земельного
кадастру на земельні ділянки.  

3.Розроблений проект землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки
подати на  затвердження на розгляд сесії Миколаївської сільської ради.

Сільський голова                                                         Сергій САМОТОЙ



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від 00.02.2021                                                                  №
с. Миколаївка 
Про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки
 Розглянувши  заяву  гр.  Іванченка  Петра  Григоровича, жителя  с.
Миколаївка, вул. Першотравнева, 81 про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки,  площею 1,13га (кадастровий
номер  5924785400:02:002:0221)  -для  ведення  особистого  селянського
господарства  за  межами  населеного  пункту  с.  Миколаївка  на  території
Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської  області  та
керуючись п.34 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Закону  України  «Про  землеустрій»,  ст.  12,  116,  118,  121,  122  Земельного
кодексу України,   сільська  рада вирішила: 

1.Надати гр.  Іванченку Петру Григоровичу дозвіл на розробку проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  комунальної  власності  із
земель  сільськогосподарського  призначення,  площею  1,13  га  (кадастровий
номер  5924785400:02:002:0221)-для  ведення  особистого  селянського
господарства  за   межами  населеного  пункту  с.  Миколаївка на  території
Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області.

2.Рекомендувати  гр.  Іванченку  Петру  Григоровичу  замовити  проект
землеустрою щодо відведення земельної ділянки  в проектній організації, що
має необхідне обладнання і в своєму складі має не менше двох ліцензованих
інженерів-землевпорядників,  отримати  витяги  із  Державного  земельного
кадастру на земельні ділянки.  

3.Розроблений проект землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки
подати на  затвердження на розгляд сесії Миколаївської сільської ради.

Сільський голова                                                         Сергій САМОТОЙ



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від 00.02.2021                                                                  №
с. Миколаївка 
Про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки
 Розглянувши заяву гр.  Андрющенка Володимира Миколайовича, жителя
с. Миколаївка, вул. Набережна, 1а про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки,  площею 0,36 га (кадастровий
номер  5924785400:02:002:0214)  -для  ведення  особистого  селянського
господарства  за  межами  населеного  пункту  с.  Миколаївка  на  території
Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської  області  та
керуючись п.34 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Закону  України  «Про  землеустрій»,  ст.  12,  116,  118,  121,  122  Земельного
кодексу України,   сільська  рада вирішила: 

1.Надати гр. Андрющенку Володимиру Миколайовичу дозвіл на розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  комунальної
власності  із  земель  сільськогосподарського  призначення,  площею  0,36  га
(кадастровий  номер  5924785400:02:002:0214)-для  ведення  особистого
селянського  господарства  за   межами  населеного  пункту  с.  Миколаївка на
території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області.

2.Рекомендувати гр. Андрющенку Володимиру Миколайовичу  замовити
проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки   в  проектній
організації, що має необхідне обладнання і в своєму складі має не менше двох
ліцензованих  інженерів-землевпорядників,  отримати  витяги  із  Державного
земельного кадастру на земельні ділянки.  

3.Розроблений проект землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки
подати на  затвердження на розгляд сесії Миколаївської сільської ради.

Сільський голова                                                         Сергій САМОТОЙ



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від 00.02.2021                                                                  №
с. Миколаївка 
Про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки
 Розглянувши заяву гр.  Миколаєнко Валентини Василівни,  жительки  с.
Миколаївка,  вул.  Набережна,  11 про  надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки,  площею 0,43 га (кадастровий
номер  5924785400:02:002:0199)  -для  ведення  особистого  селянського
господарства  за  межами  населеного  пункту  с.  Миколаївка  на  території
Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської  області  та
керуючись п.34 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Закону  України  «Про  землеустрій»,  ст.  12,  116,  118,  121,  122  Земельного
кодексу України,   сільська  рада вирішила: 

1.Надати гр. Миколаєнко Валентині Василівні дозвіл на розробку проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  комунальної  власності  із
земель  сільськогосподарського  призначення,  площею  0,43  га  (кадастровий
номер  5924785400:02:002:0199)-для  ведення  особистого  селянського
господарства  за   межами  населеного  пункту  с.  Миколаївка на  території
Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області.

2.Рекомендувати гр.  Миколаєнко Валентині Василівні  замовити проект
землеустрою щодо відведення земельної ділянки  в проектній організації, що
має необхідне обладнання і в своєму складі має не менше двох ліцензованих
інженерів-землевпорядників,  отримати  витяги  із  Державного  земельного
кадастру на земельні ділянки.  

3.Розроблений проект землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки
подати на  затвердження на розгляд сесії Миколаївської сільської ради.

Сільський голова                                                         Сергій САМОТОЙ



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від 00.02.2021                                                                  №
с. Миколаївка 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність 
для ведення ОСГ 

Розглянувши заяву гр. Отрощенка Сергія Павловича, жителя с. Миколаївка, вул. Урожайна,
14 стосовно затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність
для ведення особистого селянського господарства, керуючись   п 34  ст.  26 Закону  України
«Про  місцеве самоврядування  в  Україні»,   ст. 12,  22,  33,  116,  118,  121,  122,  186
Земельного кодексу України,  статей 19, 50 Закону України  «Про землеустрій »,  Закону України
«Про Державний земельний кадастр»,  сільська рада вирішила:

1. Затвердити  гр.  Отрощенку  Сергію  Павловичу проект  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  площею  0,95га  (кадастровий номер
5924785400:0:001:0286) - для  ведення  особистого  селянського  господарства,  яка
знаходиться  за  межами  населених  пунктів  Миколаївської  сільської  ради  Сумського
району Сумської області. 

2.  Надати  гр.   Отрощенку  Сергію  Павловичу  у  власність  земельну  ділянку
площею 0,95га  (кадастровий номер  5924785400:0:001:0286)  -для  ведення особистого
селянського господарства  із земель  сільськогосподарського призначення  комунальної
власності яка знаходиться за межами населених пунктів Миколаївської сільської ради
Сумського району Сумської області. 

3. Гр.  Отрощенку  Сергію  Павловичу здійснити  державну  реєстрацію  права
власності земельної  ділянки відповідно до вимог чинного законодавства.

4. Гр. Отрощенку Сергію Павловичу  виконувати обов’язки власника земельної
ділянки відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.

5.  Землевпоряднику  внести  необхідні  зміни  в  земельно-кадастрову
документацію.

Сільський голова         Сергій САМОТОЙ



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від 00.02.2021                                                                  №
с. Миколаївка 
Про добровільну відмову від права 
 користування земельною ділянкою

Розглянувши  заяву  гр.  Поправко  Лідії  Євгенівни,  жительки  с.
Миколаївка,  вул.  Набережна,7 про   добровільну  відмову  в  користуванні
земельною ділянкою,  орієнтовною площею 0,62 га- для  ведення особистого
селянського  господарства, яка  розташована  за  межами населеного  пункту  с.
миколаївка  в  районі  вулиці  Набережна на  території  Миколаївської  сільської
ради,  Сумського  району  Сумської  області,  керуючись  ст.26  Закону  України
«Про  місцеве  самоврядування»,  Закону  України  «Про  землеустрій»,  ст.  141
«Земельний кодекс України», сільська рада вирішила:  

1.  Припинити  гр.  Поправко  Лідії  Євгенівні право  користування
земельною ділянкою,  орієнтовною площею 0,62  га- для  ведення  особистого
селянського  господарства, яка  розташована  за  межами населеного  пункту  с.
Миколаївка в районі вулиці Набережна  на території Миколаївської сільської
ради, Сумського району Сумської області, у зв’язку з добровільною  відмовою
землекористувача  та передати до земель запасу сільської ради.

2. Земельному відділу сільської ради внести відповідні зміни в земельно-
облікові документи.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань
інфраструктури,  комунальної  власності,  транспорту,  житлово-комунального
господарства,  благоустрою  територій  громади,  містобудування,  регулювання
земельних відносин та охорони навколишнього середовища.
Сільський  голова                                                                              Сергій САМОТОЙ



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від 00.02.2021                                                                  №
с. Миколаївка 
Про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки
 Розглянувши заяву гр. Поправко Ірини Юріївни, жительки  м. Суми, вул.
Г.  Кондратьєва  122,  кв.83 про  надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки,  площею 0,6 га (кадастровий
номер  5924785400:02:002:0196)  -для  ведення  особистого  селянського
господарства  за  межами  населеного  пункту  с.  Миколаївка  на  території
Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської  області  та
керуючись п.34 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Закону  України  «Про  землеустрій»,  ст.  12,  116,  118,  121,  122  Земельного
кодексу України,   сільська  рада вирішила: 

1.Надати  гр.  Поправко  Ірині  Юріївні дозвіл  на  розробку  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  комунальної  власності  із
земель сільськогосподарського призначення, площею 0,6 га (кадастровий номер
5924785400:02:002:0196)-для ведення особистого селянського господарства за
межами населеного пункту с. Миколаївка на території Миколаївської сільської
ради Сумського району Сумської області.

2.Рекомендувати  гр.  Поправко  Ірині  Юріївні  замовити  проект
землеустрою щодо відведення земельної ділянки  в проектній організації, що
має необхідне обладнання і в своєму складі має не менше двох ліцензованих
інженерів-землевпорядників,  отримати  витяги  із  Державного  земельного
кадастру на земельні ділянки.  

3.Розроблений проект землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки
подати на  затвердження на розгляд сесії Миколаївської сільської ради.

Сільський голова                                                         Сергій САМОТОЙ



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від 00.02.2021                                                                  №
с. Миколаївка 
Про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки
 Розглянувши  заяву  гр.  Андрющенко  Ольги  Іванівни, жительки   с.
Миколаївка,  вул.  Молодіжна,  6/2 про  надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки,   площею  0,7905  га
(кадастровий  номер  5924785400:02:002:0200)  -для  ведення  особистого
селянського  господарства  за  межами  населеного  пункту  с.  Миколаївка  на
території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області та
керуючись п.34 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Закону  України  «Про  землеустрій»,  ст.  12,  116,  118,  121,  122  Земельного
кодексу України,   сільська  рада вирішила: 

1.Надати  гр.  Андрющенко  Ользі  Іванівні дозвіл  на  розробку  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  комунальної  власності  із
земель  сільськогосподарського  призначення,  площею0,7905  га  (кадастровий
номер  5924785400:02:002:0200)  -для  ведення  особистого  селянського
господарства  за   межами  населеного  пункту  с.  Миколаївка на  території
Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області.

2.Рекомендувати  гр.  Андрющенко  Ользі  Іванівні  замовити  проект
землеустрою щодо відведення земельної ділянки  в проектній організації, що
має необхідне обладнання і в своєму складі має не менше двох ліцензованих
інженерів-землевпорядників,  отримати  витяги  із  Державного  земельного
кадастру на земельні ділянки.  

3.Розроблений проект землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки
подати на  затвердження на розгляд сесії Миколаївської сільської ради.

Сільський голова                                                         Сергій САМОТОЙ



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від 00.02.2021                                                                  №
с. Миколаївка 
Про надання дозволу на розробку 
технічної документації щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки 

Розглянувши заяву гр.  Муштай Лілії Юріївні, жительки с. Мар’ївка, вул.
Іванова,  2 про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  за   рахунок  земель
сільськогосподарського  призначення  для  ведення  товарного
сільськогосподарського виробництва на території Миколаївської сільської ради
Сумського району Сумської області,  відповідно до пункту 34 частини 1 статті
26,   статті  42  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
Земельного  кодексу  України,  Розділу  Х  «Перехідних  положень»,  Закону
України «Про  землеустрій», враховуючи рішення Сумського районного суду
Сумської області за № 587/3186/17,   сільська  рада   вирішила :
       1.  Надати   гр.  Муштай  Лілії  Юріївні дозвіл  на  розробку  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність за  рахунок земель
сільськогосподарського  призначення  (Код  виду  цільового  призначення  землі
згідно  (КВЦПЗ):01:01- Для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва, площею 3,7383 (кадастровий номер 5924783200:03:002:0467)- для
ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва,  яка  розташована  на
території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області. 
       2.  Гр.  Муштай  Лілії  Юріївні розробити  проект  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки   та подати на  розгляд сесії сільської ради.

Сільський голова Сергій САМОТОЙ



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від 00.02.2021                                                                  №
с. Миколаївка 
Про клопотання  до Сумської обласної державної адміністрації
щодо включення земельної ділянки ( водного об’єкта) 
до переліку земельних ділянок, що можуть бути передані в оренду 
шляхом проведення земельних торгів в формі аукціону 

 Розглянувши  звернення  директора  Департаменту  агропромислового
розвитку Сумської обласної державної адміністрації Олександра Маслака щодо
включення до Переліку  земельної  ділянки (водного  об’єкту),  яка  може бути
виставлена на земельні торги у формі аукціону, площею 6,6187 га кадастровий
номер  5924789800:02:006:0203,  керуючись  статтями   134,  135,  136,  137
Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1 ст.26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,  сільська рада вирішила: 

1.  Клопотати  до  Сумської  обласної  державної  адміністрації  щодо
включення  земельної  ділянки  (водного  об’єкта)  з  кадастровим  номером
5924789800:02:006:0203  площею 6,6187 га до переліку земельних ділянок, що
можуть бути передані в оренду шляхом проведення земельних торгів в формі
аукціону. Дана земельна ділянка знаходиться  за межами населеного пункту с.
Бондарівщина на території Миколаївської сільської ради Сумського району.

Сільський голова               Сергій САМОТОЙ
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