
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 00.03.2021                                                                  № проєкт
с. Миколаївка 
Про надання згоди на передачу 
земельної ділянки в суборенду

Розглянувши заяву виконавчого директора  ТОВ  АФ «Северинівська» Б.М.
Барило  про  надання  згоди  на  передачу  в  суборенду  земельної  ділянки
комунальної  власності  сільськогосподарського  призначення
(несільськогосподарські угіддя- землі під господарськими будівлями і дворами)
з кадастровими номерами 5924786900:08:001:0068, площею 0,0283га  (договір
укладений  від  25.10.2010,  державна  реєстрація  від  17.11.2010  року  №
041061301698, номер запису про інше речове право 29643010 від 21.12.2018),
керуючись ст. 8 Закону України «Про оренду землі», ст. ст. 12, 93 Земельного
кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Законом України «Про землеустрій», Постановою Кабінету Міністрів
України від 17.10.12 р. №1051 «Про затвердження порядку ведення державного
земельного кадастру», та враховуючи висновок постійної комісії, сільська рада
вирішила:

І.  Надати  дозвіл  ТОВ   АФ  «Северинівська»  (місце  знаходження:  42301,
Сумська  область,  Сумський  район,  с.  Северинівка,  вул.  Гагаріна,1а,
ідентифікаційний код 30879975),  на  передачу  в  суборенду  земельної  ділянки
комунальної  власності  сільськогосподарського  призначення
(несільськогосподарські угіддя- землі під господарськими будівлями і дворами)
з кадастровими номерами 5924786900:08:001:0068, площею 0,0283га  (договір
укладений  від  25.10.2010,  державна  реєстрація  від  17.11.2010  року  №
041061301698, номер запису про інше речове право 29643010 від 21.12.2018),
ТОВ  «  Молоко  Вітчизни»  (місце  знаходження:  41600  Сумська  область,  м.
Конотоп,  вул.  Успенсько-Троїцька,39;  ідентифікаційний  номер  4263421),  які
розташовані за межами населених пунктів на території Миколаївської сільської
ради Сумського району Сумської області, без зміни цільового призначення.

1.  Умови  договорів  суборенди  земельної  ділянки  комунальної  власності
повинні  обмежуватися  умовами  договору  оренди  земельної  ділянки  і  не
суперечити йому.



2. Строк суборенди не може перевищувати строку визначеного договором
оренди землі.

ІІ. Зобов’язати землекористувачів зазначених в рішенні:
1. Протягом двох місяців з моменту прийняття даного рішення, сторонам

укласти договори суборенди земельної ділянки.
2.  Звернутися  до  Державного  кадастрового  реєстратора  та  подати

відповідну заяву про державну реєстрацію права суборенди земельної ділянки
та необхідні матеріали.

3. Здійснити державну реєстрацію права суборенди на земельну ділянку у
відповідності до вимог чинного земельного законодавства та надати в податкову
інспекцію відповідні відомості.

4. Використовувати  земельну ділянку комунальної власності виключно за
цільовим  призначенням  з  дотриманням  вимог  природоохоронного
законодавства.

5. Забезпечити виконання вимог викладених у ст. 48 Закону України «Про
охорону земель» та всіх інших вимог, передбачених чинним законодавством, що
регулюють діяльність у певних сферах господарювання.

6.  Дотримуватись  обов’язків  встановлених  ст.  96  Земельного  кодексу
України.

III.  Відповідним  організаціям  внести  зміни  до  земельно  -  кадастрової
реєстрації.

IV. Контроль по виконанню даного рішення покласти на комісію з питань
розвитку  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 
П’ЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 00.03.2021                                                                  № проєкт
с. Миколаївка 
Про відмову в наданні дозволу на розробку 
 проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність 
для ведення ОСГ 

Розглянувши  заяву  гр.  Гончарова  Володимира  Івановича, жителя  с.
Северинівка,  вул.  Шевченка,  7 про  надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою щодо відведення земельної  ділянки,  орієнтовною площею 2,0га
-для  ведення  особистого  селянського  господарства,  яка  розташована  в
населеному  пункті  с.  Северинівка  по  вул.  Шевченка  (за  ФАП) на  території
Миколаївської  сільської  ради  Сумського району Сумської  області,  керуючись
п.6 ст. 18, ст.116, п.7 ст. 118, 121,  Земельного кодексу України,  ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сільська рада  вирішила :

1. Відмовити гр. Гончарову Володимиру Івановичу в наданні дозволу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність,
орієнтовною  площею  0,05  га  -  для  ведення  особистого  селянського
господарства  в межах населеного пункту с. Северинівка, по вул. Шевченка (за
ФАП) на  території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської
області  в  зв’язку  з  тим,  що  згідно  наданого  викопіювання  бажана  земельна
ділянка накладається на земельні ділянки приватної власності інших громадян.

2. 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 
П’ЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 00.03.2021                                                                  № проєкт
с. Миколаївка 
Про реєстрацію права комунальної 
власності територіальної громади 
земельних ділянок сільськогосподарського призначення 
під проектними польовими дорогами   

Відповідно  до  Закону  України  «Про  внесення  змін  до  деяких  актів
України  щодо  вирішення  питання  колективної  власності  на  землю,
удосконалення  правил  землекористування  у  масивах  земель
сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання
зрошення в Україні», керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», сільська рада вирішила:

 1.Уповноважити   голову  Миколаївської  сільської  ради  С.  Самотоя
зареєструвати право  комунальної власності територіальної громади на земельні
ділянки:

5924789800:06:005:0176, площа 5,4014 га; 
5924789800:06:005:0174, площа 1,4452 га; 
5924789800:06:005:0177, площа 1,4615 га; 
5924789800:06:005:0175, площа  0,0921 га; 
5924789800:06:005:0178, площа 2,5247 га; 
2. Отримати  сільському голові Миколаївської сільської ради С. Самотою

витяги із Державного реєстру речових  прав на нерухоме майно.

Сільський  голова                                                                 Сергій САМОТОЙ   



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 00.03.2021                                                                  № проєкт
с. Миколаївка 
Про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки
 Розглянувши заяву гр. Сесенко Наталії Миколаївни, жительки с. Вербове,
вул.  Вербна,  1 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки,  площею  0,59  га  (кадастровий  номер
5924786900:02:003:0271) -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.  Сесенко  Наталії  Миколаївні дозвіл  на  розробку  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  комунальної  власності  із
земель  сільськогосподарського  призначення,  площею  0,59  га  (кадастровий
номер  5924786900:02:003:0271)  -для  ведення  особистого  селянського
господарства за межами населених пунктів на території Миколаївської сільської
ради  Сумського району Сумської області.

2.Рекомендувати  гр.  Сесенко  Наталії  Миколаївні  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 
П’ЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 00.03.2021                                                                  №
с. Миколаївка 
Про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки
 Розглянувши заяву гр.  Мальцева Павла Федоровича, жителя  с. Вербове,
вул. Вербна, 25 А про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки,  площею  0,72  га  (кадастровий  номер
5924786900:02:003:0272) -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.  Мальцеву Павлу Федоровичу дозвіл на розробку проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  комунальної  власності  із
земель  сільськогосподарського  призначення,  площею  0,72  га  (кадастровий
номер  5924786900:02:003:0272)  -для  ведення  особистого  селянського
господарства за межами населених пунктів на території Миколаївської сільської
ради  Сумського району Сумської області.

2.  Рекомендувати  гр.  Мальцеву  Павлу  Федоровичу  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 
П’ЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 00.03.2021                                                                  №
с. Миколаївка 
Про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки
 Розглянувши  заяву  гр.  Андросова  Андрія  Валерійовича,  жителя  с.
Миколаївка,  вул.  Набережна,  3 про  надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 0,50 га (кадастровий
номер  5924785400:02:002:0192)  -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.  Андросову  Андрію  Валерійовичу дозвіл  на  розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності
із  земель  сільськогосподарського  призначення,  площею 0,50  га  (кадастровий
номер  5924785400:02:002:0192)  -для  ведення  особистого  селянського
господарства за межами населених пунктів на території Миколаївської сільської
ради  Сумського району Сумської області.

2. Рекомендувати гр.  Андросову Андрію Валерійовичу  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 
П’ЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 00.03.2021                                                                  №
с. Миколаївка 
Про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки
 Розглянувши  заяву  гр.  Пархоменка  Анатолія  Івановича,  жителя  с.
Миколаївка,  вул.  Набережна,  18 про  надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 0,50 га (кадастровий
номер  5924785400:02:002:0222)  -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. Пархоменку Анатолію Івановичу дозвіл на розробку проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  комунальної  власності  із
земель  сільськогосподарського  призначення,  площею  0,50  га  (кадастровий
номер  5924785400:02:002:0222)  -для  ведення  особистого  селянського
господарства за межами населених пунктів на території Миколаївської сільської
ради  Сумського району Сумської області.

2. Рекомендувати гр.  Пархоменку Анатолію Івановичу  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 
П’ЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 00.03.2021                                                                  №
с. Миколаївка 
Про реєстрацію права комунальної власності

земельної ділянки за територіальною громадою

Керуючись ст. ст. 151 , 16, 122, 123 та 21 пункту Перехідних положень
Земельного кодексу України, законом України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на
землю,  удосконалення  правил  землекористування  у  масивах  земель
сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання
зрошення в Україні», сільська рада вирішила:

1. Зареєструвати  за  територіальною громадою Миколаївської  сільської
ради  право  комунальної  власності  на   земельні  ділянки  з  кадастровими
номерами:
             -  5924784200:03:003:0255, площею 9,8804 га - для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва (під господарськими будівлями і дворами),
яка  розташована  за  межами  населених  пунктів  на  території  Миколаївської
сільської ради Сумського району Сумської області;

 -  5924784200:03:003:0289, площею 0,5956 га -  для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва (під господарськими будівлями і дворами),
яка  розташована  за  межами  населених  пунктів  на  території  Миколаївської
сільської ради Сумського району Сумської області;

-  5924784200:03:003:0256,  площею 0,5122  га  -  для  ведення  товарного
сільськогосподарського виробництва (під господарськими будівлями і дворами),
яка  розташована  за  межами  населених  пунктів  на  території  Миколаївської
сільської ради Сумського району Сумської області;

-  5924784200:03:004:0167,  площею 0,0952  га  -  для  ведення  товарного
сільськогосподарського виробництва (під господарськими будівлями і дворами),
яка  розташована  за  межами  населених  пунктів  на  території  Миколаївської
сільської ради Сумського району Сумської області;



-  5924784200:03:003:0290,  площею 0,4652  га  -  для  ведення  товарного
сільськогосподарського  виробництва  (розміщення  водонапірної  башти),  яка
розташована за межами населених пунктів на території Миколаївської сільської
ради Сумського району Сумської області;

-  5924784200:03:004:0166,  площею 0,0196  га  -  для  ведення  товарного
сільськогосподарського  виробництва  (розміщення  відстійників),  яка
розташована за межами населених пунктів на території Миколаївської сільської
ради Сумського району Сумської області;
           - 5924784200:03:003:0009,  площею 7,5312 га - для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва (під господарськими будівлями і дворами),
яка  розташована  за  межами  населених  пунктів  на  території  Миколаївської
сільської ради Сумського району Сумської області
           -  5924784200:03:004:0168, площею 2,5035 га - для ведення товарного
сільськогосподарського  виробництва  (розміщення  гноєсховища),  яка
розташована за межами населених пунктів на території Миколаївської сільської
ради Сумського району Сумської області.  
2.  Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  комісію  з  питань
інфраструктури,  комунальної  власності,  житлово-комунального  господарства,
благоустрою  територій  громади,  містобудування,  регулювання  земельних
відносин та охорони навколишнього середовища.

Сільський голова                                                           Сергій САМОТОЙ
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