
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ШОСТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від 00.04.2021                                                                  № проект
с. Миколаївка 
Про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки
в оренду площею 7,5235 га

Розглянувши  заяву  гр.  Глиненка  Євгена  Вікторовича щодо  оренди
земельної  ділянки комунальної  власності  (господарські  будівлі),  як  власника
майна (договір купівлі-  продажу від 21.10.2020,  витяг з  Державного реєстру
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності  від 21.10.2020, номер
запису  про  право  власності  38773090)  з  кадастровим  номером
5924785400:05:003:0494,  площею  7,5235  га-  для  ведення  товарного
виробництва, та керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в  Україні»,  ст.  ст.12,120  Земельного  Кодексу  України,  ст.  ст.  19,22,25,30,50
Закону України «Про землеустрій», сільська рада  вирішила: 

1. Надати дозвіл  Глиненку Євгену Вікторовичу   на розробку проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  комунальної  власності  в
оренду з кадастровим номером 5924785400:05:003:0494, площею 7,5235 га- для
ведення товарного виробництва, яка розташована за межами населеного пункту
с.  Спаське  на  території  Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району
Сумської області.

 2.  Рекомендувати  Глиненку  Євгену  Вікторовичу  замовити  проект
землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в  оренду  із  земель запасу
(господарський двір) комунальної власності   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 подати на  затвердження на розгляд
сесії Миколаївської сільської ради.



4. Контроль за виконанням 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 
ШОСТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від 00.04.2021                                                                  № проект
с. Миколаївка 
Про надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки
в оренду площею 3,1684 га

Розглянувши  заяву  гр.  Глиненка  Євгена  Вікторовича щодо  оренди
земельної  ділянки комунальної  власності  (господарські  будівлі),  як  власника
майна (договір купівлі-  продажу від 21.10.2020,  витяг з  Державного реєстру
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності  від 21.10.2020, номер
запису  про  право  власності  38773976)  з  кадастровим  номером
5924785400:05:002:0169,  площею  3,1684  га-  для  ведення  товарного
виробництва, та керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в  Україні»,  ст.  ст.12,120  Земельного  Кодексу  України,  ст.  ст.  19,22,25,30,50
Закону України «Про землеустрій», сільська рада  вирішила: 

1. Надати дозвіл  Глиненку Євгену Вікторовичу   на розробку проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  комунальної  власності  в
оренду з кадастровим номером 5924785400:05:002:0169, площею 3,1684 га- для
ведення товарного виробництва, яка розташована за межами населеного пункту
с.  Спаське  на  території  Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району
Сумської області.

 2.  Рекомендувати  Глиненку  Євгену  Вікторовичу  замовити  проект
землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в  оренду  із  земель запасу
(господарський двір) комунальної власності   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 подати на  затвердження на розгляд
сесії Миколаївської сільської ради.



4. Контроль за виконанням 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 
ШОСТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від 00.04.2021                                                                  № проект
с. Миколаївка 
Про відмову в наданні дозволу
 на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної 
ділянки у власність

          Розглянувши заяву гр.  Майбороди  Надії  Анатоліївни, жительки  с.
Яструбине,  вул.  Шевченка,  71 про надання дозволу на  розроблення проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність,  кадастровий
номер  5924789800:03:006:0058,  орієнтовною   площею  2,0  га-  для  ведення
особистого селянського господарства,  яка знаходиться  за межами населених
пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської
області,  керуючись  ст.  791,  п.7  ст.  118,  ст.121,  ст.  122  Земельного  кодексу
України,  ст.26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
сільська рада вирішила:

1. Відмовити в наданні гр. Майбороді Надії Анатолівні в наданні дозволу
на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність,  кадастровий номер  5924789800:03:006:0058, орієнтовною  площею
2,0 га –для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться  за
межами  населених  пунктів  на  території  Миколаївської  сільської  ради
Сумського району Сумської області, в зв’язку з тим, що не зареєстроване право
комунальної власності громади.

2. Контроль за виконанням 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 
ШОСТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від 00.04.2021                                                                  № проект
с. Миколаївка 
Про відмову в наданні дозволу
 на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної 
ділянки у власність

          Розглянувши заяву гр. Майбороди Альони Олександрівни, жительки  с.
Яструбине,  вул.  Шевченка,  49 про надання дозволу на  розроблення проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність,  кадастровий
номер  5924789800:03:006:0058,  орієнтовною   площею  2,0  га-  для  ведення
особистого селянського господарства,  яка знаходиться  за межами населених
пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської
області,  керуючись  ст.  791,  п.7  ст.  118,  ст.121,  ст.  122  Земельного  кодексу
України,  ст.26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
сільська рада вирішила:

1.  Відмовити в  наданні  гр.  Майбороді  Альоні  Олександрівні в  наданні
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність, орієнтовною  площею 2,0 га –для ведення особистого селянського
господарства,  яка  знаходиться   за  межами  населених  пунктів  на  території
Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області, в зв’язку з
тим, що не зареєстроване право комунальної власності громади.

2. Контроль за виконанням 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 
ШОСТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від 00.04.2021                                                                  № проект
с. Миколаївка 
Про відмову в наданні дозволу
 на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної 
ділянки у власність

          Розглянувши заяву гр. Майбороди Валентини Омелянівни, жительки  с.
Яструбине,  вул.  Садова,  43 про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність,  кадастровий
номер  5924789800:06:002:0044,  орієнтовною   площею  2,0  га-  для  ведення
особистого селянського господарства,  яка знаходиться  за межами населених
пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської
області,  керуючись  ст.  791,  п.7  ст.  118,  ст.121,  ст.  122  Земельного  кодексу
України,  ст.26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
сільська рада вирішила:

1. Відмовити в наданні гр.  Майбороді  Валентині  Омелянівні в  наданні
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність,  кадастровий  номер  5924789800:06:002:0044,  площею  2,0  га  –для
ведення  особистого  селянського  господарства,  яка  знаходиться   за  межами
населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району
Сумської  області,  в  зв’язку  з  тим,  що не  зареєстроване  право  комунальної
власності громади.

2. Контроль за виконанням 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 
ШОСТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від 00.04.2021                                                                  № проект
с. Миколаївка 
Про відмову в наданні дозволу
 на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної 
ділянки у власність

          Розглянувши заяву  гр.  Гніденка  Сергія  Анатолійовича, жителя   с.
Яструбине,  вул.  Шевченка,  49 про надання дозволу на  розроблення проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність,  кадастровий
номер  5924789800:03:006:0058,  орієнтовною   площею  2,0  га-  для  ведення
особистого селянського господарства,  яка знаходиться  за межами населених
пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської
області,  керуючись  ст.  791,  п.7  ст.  118,  ст.121,  ст.  122  Земельного  кодексу
України,  ст.26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  в  наданні  гр.  Гніденку  Сергію  Анатолійовичу в  наданні
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність,  кадастровий  номер  5924789800:03:006:0058,  площею  2,0  га  –для
ведення  особистого  селянського  господарства,  яка  знаходиться   за  межами
населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району
Сумської  області,  в  зв’язку  з  тим,  що не  зареєстроване  право  комунальної
власності громади.

2. Контроль за виконанням 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 
ШОСТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від 00.04.2021                                                                  № проект
с. Миколаївка 
Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної 
ділянки площею 11,0 га

Відповідно до ст. 12, 122, 135, 136 Земельного кодексу України, пункту
34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
договір від 22.03.2021 за №77,  сільська рада вирішила: 

1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки ( з урахуванням державних стандартів, норм і правил у сфері
землеустрою)  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної  власності  з  подальшим  продажем  права  оренди  на  земельних
торгах (аукціоні) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,
яка розташована на території Миколаївської сільської ради Сумського району з
кадастрового кварталу 5924789800:06:002, площею 11,0 га (землі запасу). 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
підлягає  погодженню  та  затвердженню  відповідно  до  вимог  чинного
законодавства. 

3. При надходженні погодженого проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки,  забезпечити  в  установленому   законодавством  порядку
реєстрацію земельної ділянки у Державному земельному кадастрі. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  комісію з питань
розвитку  інфраструктури,  комунальної  власності,  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 
ШОСТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від 00.04.2021                                                                  № проект
с. Миколаївка 
Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної 
ділянки площею 21,0 га

Відповідно до ст. 12, 122, 135, 136 Земельного кодексу України, пункту
34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
договір від 22.03.2021 за №78,  сільська рада вирішила: 

1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки ( з урахуванням державних стандартів, норм і правил у сфері
землеустрою)  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної  власності  з  подальшим  продажем  права  оренди  на  земельних
торгах (аукціоні) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,
яка розташована на території Миколаївської сільської ради Сумського району з
кадастрового кварталу 5924789800:06:002, площею 21,0 га (землі запасу). 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
підлягає  погодженню  та  затвердженню  відповідно  до  вимог  чинного
законодавства. 

3. При надходженні погодженого проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки,  забезпечити  в  установленому   законодавством  порядку
реєстрацію земельної ділянки у Державному земельному кадастрі. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  комісію з питань
розвитку  інфраструктури,  комунальної  власності,  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 
ШОСТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від 00.04.2021                                                                  № проект
с. Миколаївка 
Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної 
ділянки площею 10,0 га

Відповідно до ст. 12, 122, 135, 136 Земельного кодексу України, пункту
34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
договір від 22.03.2021 за №79,  сільська рада вирішила: 

1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки ( з урахуванням державних стандартів, норм і правил у сфері
землеустрою)  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної  власності  з  подальшим  продажем  права  оренди  на  земельних
торгах (аукціоні) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,
яка розташована на території Миколаївської сільської ради Сумського району з
кадастрового кварталу 5924789800:03:006, площею 10,0 га (землі запасу). 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
підлягає  погодженню  та  затвердженню  відповідно  до  вимог  чинного
законодавства. 

3. При надходженні погодженого проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки,  забезпечити  в  установленому   законодавством  порядку
реєстрацію земельної ділянки у Державному земельному кадастрі. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  комісію з питань
розвитку  інфраструктури,  комунальної  власності,  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 
ШОСТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від 00.04.2021                                                                  №
с. Миколаївка 
Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної 
ділянки площею 10,0 га

Відповідно до ст. 12, 122, 135, 136 Земельного кодексу України, пункту
34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
договір від 22.03.2021 за №80,  сільська рада вирішила: 

1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки ( з урахуванням державних стандартів, норм і правил у сфері
землеустрою)  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної  власності  з  подальшим  продажем  права  оренди  на  земельних
торгах (аукціоні) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,
яка розташована на території Миколаївської сільської ради Сумського району з
кадастрового кварталу 5924789800:03:006, площею 10,0 га (землі запасу). 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
підлягає  погодженню  та  затвердженню  відповідно  до  вимог  чинного
законодавства. 

3. При надходженні погодженого проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки,  забезпечити  в  установленому   законодавством  порядку
реєстрацію земельної ділянки у Державному земельному кадастрі. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  комісію з питань
розвитку  інфраструктури,  комунальної  власності,  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 
ШОСТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від 00.04.2021                                                                  №
с. Миколаївка 
Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної 
ділянки площею 10,0 га

Відповідно до ст. 12, 122, 135, 136 Земельного кодексу України, пункту
34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
договір від 22.03.2021 за №81,  сільська рада вирішила: 

1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки ( з урахуванням державних стандартів, норм і правил у сфері
землеустрою)  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної  власності  з  подальшим  продажем  права  оренди  на  земельних
торгах (аукціоні) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,
яка розташована на території Миколаївської сільської ради Сумського району з
кадастрового кварталу 5924789800:93:002, площею 10,0 га (землі запасу). 

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
підлягає  погодженню  та  затвердженню  відповідно  до  вимог  чинного
законодавства. 

3. При надходженні погодженого проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки,  забезпечити  в  установленому   законодавством  порядку
реєстрацію земельної ділянки у Державному земельному кадастрі. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  комісію з питань
розвитку  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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