
       

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
СЬОМА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 00.04.2021                                                                  № проєкт
с. Миколаївка 
Про добровільну відмову 
від права користування 
земельною ділянкою

Розглянувши  заяву  гр.  Дунай  Світлани  Пилипівни, жительки  с.
Миколаївка, вул. Шевченко 63, кв.3 про  добровільну відмову в користуванні
земельною ділянкою,   площею 0,50  га- для  ведення  особистого  селянського
господарства, яка розташована за межами населеного пункту с. Миколаївка на
території  Миколаївської  сільської  ради,  Сумського району Сумської  області,
керуючись  ст.26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування»,  Законом
України  «Про  землеустрій»,  ст.  141  «Земельний  кодекс  України», сільська
рада вирішила:  

1.  Припинити  гр.  Дунай  Світлані  Пилипівні право  користування
земельною  ділянкою,  площею  0,50  га- для  ведення  особистого  селянського
господарства, яка розташована за межами населеного пункту с. Миколаївка 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 
СЬОМА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 00.04.2021                                                                  № проєкт
с. Миколаївка 
Про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки

 Розглянувши заяву гр. Дуная Анатолія Павловича, жителя с. Миколаївка,
вул. Шевченка 63, кв.3 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки,  площею  0,50  га  (кадастровий  номер
5924785400:02:002:0191) - 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», Законом України «Про землеустрій»,
ст.ст.  12,   116,  118,  121,  122  Земельного  кодексу  України,  сільська   рада
вирішила: 

1.  Надати  гр.  Дунаю  Анатолію Павловичу дозвіл  на  розробку  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  комунальної  власності  із
земель  сільськогосподарського  призначення,  площею  0,496  га  (кадастровий
номер  5924785400:02:002:0223)  -для  ведення  особистого  селянського
господарства  за  межами  населених  пунктів  на  території  Миколаївської
сільської ради  Сумського району Сумської області.

2.  Рекомендувати  гр.  Дунаю  Анатолію  Павловичу 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 
СЬОМА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

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

               Розглянувши заяву  гр.  Педос  Надії  Миколаївни,  жительки  с.
Степанівка, вул.  Шевченка, 51 про надання дозволу на розроблення 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, керуючись, ст.791 п. 7, ст. 118, ст.121,
122  Земельного  кодексу  України,  ст.26  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», сільська  рада  вирішила:

1. Відмовити  гр. Педос Надії Миколаївні 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 на даний
час не проведена реєстрація права комунальної власності на вказану земельну
ділянку.

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 
СЬОМА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

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

               Розглянувши заяву представника за довіреністю гр. Кривця Анатолія
Васильовича, який діє в інтересах гр.   Величко  Олександра Костянтиновича,
жителя м. Суми, вул. Троїцька 29, кв.25 про надання дозволу на розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
орієнтовною  площею 0,917 га- для будівництва та обслуговування житлового
будинку,  господарських  будівель  і  споруд  (присадибна  ділянка),  яка
знаходиться  за межами населених пунктів, керуючись, ст.40, 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  гр. Величко Олександру Костянтиновичу в наданні дозволу
на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною  площею 0,917 га- для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка
знаходиться  за межами населених пунктів в зв’язку з тим, що Миколаївська
сільська  рада  Сумського  району  не  є  розпорядником  вказаної  земельної
ділянки.

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 
СЬОМА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від 00.04.2021                                                                  № проєкт
с. Миколаївка 
Про відмову в наданні дозволу 
на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
 у власність
               Розглянувши заяву гр. Іваній Наталії Сергіївни, жительки с. Річки, вул.
Чкалова,4 про  надання  дозволу  на  розроблення  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, керуючись,  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  гр. Іваній Наталії Сергіївні 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
відповідно до п.7. ст. 118 Земельного Кодексу України є невідповідність місця
розташування вказаної земельної ділянки.

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 
СЬОМА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від 00.04.2021                                                                  № проєкт
с. Миколаївка 
Про відмову в наданні дозволу на проведення 
експертної грошової оцінки земельної
ділянки  та її продажу (площею 0,5122 га)
      Розглянувши заяву генерального директора ТОВ «Індичка» Д.В. Сидоренко
про  надання  дозволу  на  проведення  експертної  грошової  оцінки  земельної
ділянки  та  продажу  земельної  ділянки  сільськогосподарського  призначення
несільськогосподарські  угіддя  (під  господарськими  будівлями  і  дворами),
площею 0,5122 га,  кадастровий номер 5924784200:03:003:0256-  для  ведення
товарного  сільськогосподарського  виробництва,  яка  розташована  за  межами
населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району
Сумської  області,  керуючись  п.34  ст.26  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», ст. 12, 122 Земельного кодексу України, відповідно
до  п.15  Перехідних  положень  Земельного  кодексу  України,   сільська  рада
вирішила:

1. Відмовити ТОВ “Індичка» у наданні дозволу на проведення експертної
грошової  оцінки  земельної  ділянки  та  продажу  земельної  ділянки
сільськогосподарського  призначення  несільськогосподарські  угіддя  (під
господарськими будівлями і дворами), площею  0,5122 га, кадастровий номер
5924784200:03:003:0256-  для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва,  яка  розташована  за  межами  населених  пунктів  на  території
Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області в зв’язку із
забороною  продажу  земельних  ділянок  сільськогосподарського  призначення
комунальної  власності,  земель,  що  перейшли   до  комунальної  власності
відповідно до п.21  Перехідних положень Земельного кодексу України.

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 
СЬОМА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від 00.04.2021                                                                  № проєкт
с. Миколаївка 
Про відмову в наданні дозволу на проведення 
експертної грошової оцінки земельної
ділянки  та її продажу (площею 2,5035 га)
      Розглянувши заяву генерального директора ТОВ «Індичка» Д. В. Сидоренко
 про  надання  дозволу  на  проведення  експертної  грошової  оцінки  земельної
ділянки  та  продажу  земельної  ділянки  сільськогосподарського  призначення
несільськогосподарські  угіддя  (під  господарськими  будівлями  і  дворами),
площею  2,5035  га,  кадастровий  номер  5924784200:03:004:0168-  для  ведення
товарного  сільськогосподарського  виробництва,  яка  розташована  за  межами
населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району
Сумської  області,  керуючись  п.34  ст.26  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», ст. 12, 122 Земельного кодексу України, відповідно
до  п.15  Перехідних  положень  Земельного  кодексу  України, сільська  рада
вирішила:

1.Відмовити  Товариству  з  обмеженою  відповідальністю  “Індичка»  у
наданні дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки
та  продажу  земельної  ділянки  сільськогосподарського  призначення
несільськогосподарські  угіддя  (під  господарськими  будівлями  і  дворами),
площею  2,5035  га,  кадастровий  номер  5924784200:03:004:0168-  для  ведення
товарного  сільськогосподарського  виробництва,  яка  розташована  за  межами
населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району
Сумської  області  в  зв’язку  із  забороною  продажу  земельних  ділянок
сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності,  земель,  що
перейшли  до комунальної власності відповідно до п.21  Перехідних положень
Земельного кодексу України.

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 
СЬОМА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від 00.04.2021                                                                  № проєкт
с. Миколаївка 
Про відмову в наданні дозволу на проведення 
експертної грошової оцінки земельної
ділянки  та її продажу (площею 3,9588 га)

Розглянувши заяву генерального директора ТОВ «Індичка» Д. В. Сидоренко
про  надання  дозволу  на  проведення  експертної  грошової  оцінки  земельної
ділянки  та  продажу  земельної  ділянки  сільськогосподарського  призначення
несільськогосподарські  угіддя  (під  господарськими  будівлями  і  дворами),
площею  3,9588  га,  кадастровий  номер  5924784200:03:004:0177-  для  ведення
товарного  сільськогосподарського  виробництва,  яка  розташована  за  межами
населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району
Сумської  області,  керуючись  п.34  ст.26  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», ст. 12, 122 Земельного кодексу України, відповідно
до  п.15  Перехідних  положень  Земельного  кодексу  України,  сільська  рада
вирішила:

1. Відмовити  Товариству  з  обмеженою  відповідальністю  “Індичка»  у
наданні дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки
та  продажу  земельної  ділянки  сільськогосподарського  призначення
несільськогосподарські  угіддя  (під  господарськими  будівлями  і  дворами),
площею  3,9588  га,  кадастровий  номер  5924784200:03:004:0177-  для  ведення
товарного  сільськогосподарського  виробництва,  яка  розташована  за  межами
населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району
Сумської  області  в  зв’язку  із  забороною  продажу  земельних  ділянок
сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності,  земель,  що
перейшли  до комунальної власності відповідно до п.21  Перехідних положень
Земельного кодексу України.

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 
СЬОМА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від 00.04.2021                                                                  № проєкт
с. Миколаївка 
Про відмову в наданні дозволу на проведення 
експертної грошової оцінки земельної
ділянки  та її продажу (площею 7,5312 га)

Розглянувши  заяву  генерального  директора  ТОВ  «Індичка»  Д.В.
Сидоренко  про надання дозволу на проведення експертної  грошової  оцінки
земельної  ділянки  та  продажу  земельної  ділянки  сільськогосподарського
призначення  несільськогосподарські  угіддя  (під  господарськими  будівлями  і
дворами), площею 7,5312 га, кадастровий номер 5924784200:03:003:0009- для
ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва,  яка  розташована  за
межами  населених  пунктів  на  території  Миколаївської  сільської  ради
Сумського району Сумської області, керуючись п.34 ст.26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», ст.  12, 122 Земельного кодексу України,
відповідно  до  п.15  Перехідних  положень  Земельного  кодексу  України,
сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  Товариству  з  обмеженою  відповідальністю  “Індичка»  у
наданні дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки
та  продажу  земельної  ділянки  сільськогосподарського  призначення
несільськогосподарські  угіддя  (під  господарськими  будівлями  і  дворами),
площею  7,5312  га,  кадастровий  номер  5924784200:03:003:0009-  для  ведення
товарного  сільськогосподарського  виробництва,  яка  розташована  за  межами
населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району
Сумської  області  в  зв’язку  із  забороною  продажу  земельних  ділянок
сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності,  земель,  що
перейшли  до комунальної власності відповідно до п.21  Перехідних положень
Земельного кодексу України.

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 
СЬОМА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від 00.04.2021                                                                  № проєкт
с. Миколаївка 
Про відмову в наданні дозволу на проведення 
експертної грошової оцінки земельної
ділянки  та її продажу (площею 9,8804 га)

Розглянувши заяву генерального директора ТОВ «Індичка» Д.В. Сидоренко
про  надання  дозволу  на  проведення  експертної  грошової  оцінки  земельної
ділянки  та  продажу  земельної  ділянки  сільськогосподарського  призначення
несільськогосподарські  угіддя  (під  господарськими  будівлями  і  дворами),
площею  9,8804  га,  кадастровий  номер  5924784200:03:003:0255-для  ведення
товарного  сільськогосподарського  виробництва,  яка  розташована  за  межами
населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району
Сумської  області,  керуючись  п.34  ст.26  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», ст. 12, 122 Земельного кодексу України, відповідно
до  п.15  Перехідних  положень  Земельного  кодексу  України,  сільська  рада
вирішила:

1. Відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю «Індичка» у наданні
дозволу  на  проведення  експертної  грошової  оцінки  земельної  ділянки  та
продажу  земельної  ділянки  сільськогосподарського  призначення
несільськогосподарські  угіддя  (під  господарськими  будівлями  і  дворами),
площею  9,8804  га,  кадастровий  номер  5924784200:03:003:0255-  для  ведення
товарного  сільськогосподарського  виробництва,  яка  розташована  за  межами
населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району
Сумської  області  в  зв’язку  із  забороною  продажу  земельних  ділянок
сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності,  земель,  що
перейшли  до комунальної власності відповідно до п.21  Перехідних положень
Земельного кодексу України.

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 
СЬОМА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від 00.04.2021                                                                  № проєкт
с. Миколаївка 
Про відмову в наданні дозволу на проведення 
експертної грошової оцінки земельної
ділянки  та її продажу (площею 0,4652 га)

Розглянувши заяву генерального директора ТОВ «Індичка» Д.В. Сидоренко
про  надання  дозволу  на  проведення  експертної  грошової  оцінки  земельної
ділянки  та  продажу  земельної  ділянки  сільськогосподарського  призначення
несільськогосподарські  угіддя  (під  господарськими  будівлями  і  дворами),
площею  0,4652  га,  кадастровий  номер  5924784200:03:003:0290-  для  ведення
товарного  сільськогосподарського  виробництва,  яка  розташована  за  межами
населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району
Сумської  області,  керуючись  п.34  ст.26  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», ст. 12, 122 Земельного кодексу України, відповідно
до  п.15  Перехідних  положень  Земельного  кодексу  України,  сільська  рада
вирішила:

1.Відмовити  Товариству  з  обмеженою  відповідальністю  “Індичка»  у
наданні дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки
та  продажу  земельної  ділянки  сільськогосподарського  призначення
несільськогосподарські  угіддя  (під  господарськими  будівлями  і  дворами),
площею  0,4652  га,  кадастровий  номер  5924784200:03:004:0290-  для  ведення
товарного  сільськогосподарського  виробництва,  яка  розташована  за  межами
населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району
Сумської  області  в  зв’язку  із  забороною  продажу  земельних  ділянок
сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності,  земель,  що
перейшли  до комунальної власності відповідно до п.21  Перехідних положень
Земельного кодексу України

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 
СЬОМА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від 00.04.2021                                                                  № проєкт
с. Миколаївка 
Про відмову в наданні дозволу на проведення 
експертної грошової оцінки земельної
ділянки  та її продажу (площею 0,5956 га)

Розглянувши  заяву  генерального  директора  ТОВ  «Індичка»  Д.В.
Сидоренко  про надання дозволу на проведення експертної  грошової  оцінки
земельної  ділянки  та  продажу  земельної  ділянки  сільськогосподарського
призначення  несільськогосподарські  угіддя  (під  господарськими  будівлями  і
дворами), площею 0,5956 га, кадастровий номер 5924784200:03:003:0289- для
ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва,  яка  розташована  за
межами  населених  пунктів  на  території  Миколаївської  сільської  ради
Сумського району Сумської області, керуючись п.34 ст.26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», ст.  12, 122 Земельного кодексу України,
відповідно  до  п.15  Перехідних  положень  Земельного  кодексу  України,
сільська рада вирішила:

1. Відмовити  Товариству  з  обмеженою  відповідальністю  “Індичка»  у
наданні дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки
та  продажу  земельної  ділянки  сільськогосподарського  призначення
несільськогосподарські  угіддя  (під  господарськими  будівлями  і  дворами),
площею  0,5956  га,  кадастровий  номер  5924784200:03:003:0289-  для  ведення
товарного  сільськогосподарського  виробництва,  яка  розташована  за  межами
населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району
Сумської  області  в  зв’язку  із  забороною  продажу  земельних  ділянок
сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності,  земель,  що
перейшли  до комунальної власності відповідно до п.21  Перехідних положень
Земельного кодексу України

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 
СЬОМА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від 00.04.2021                                                                  № проєкт
с. Миколаївка 
Про відмову в наданні дозволу на проведення 
експертної грошової оцінки земельної
ділянки  та її продажу (площею 0,0952 га)

Розглянувши заяву генерального директора ТОВ «Індичка» Д.В. Сидоренко
про  надання  дозволу  на  проведення  експертної  грошової  оцінки  земельної
ділянки  та  продажу  земельної  ділянки  сільськогосподарського  призначення
несільськогосподарські  угіддя  (під  господарськими  будівлями  і  дворами),
площею  0,0952  га,  кадастровий  номер  5924784200:03:004:0167-  для  ведення
товарного  сільськогосподарського  виробництва  яка  розташована  за  межами
населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району
Сумської  області,  керуючись  п.34  ст.26  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», ст. 12, 122 Земельного кодексу України, відповідно
до  п.15  Перехідних  положень  Земельного  кодексу  України,   сільська  рада
вирішила:

1. Відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю “Індичка» у наданні
дозволу  на  проведення  експертної  грошової  оцінки  земельної  ділянки  та
продажу  земельної  ділянки  сільськогосподарського  призначення
несільськогосподарські  угіддя  (під  господарськими  будівлями  і  дворами),
площею  0,0952  га,  кадастровий  номер  5924784200:03:004:0167- для  ведення
товарного  сільськогосподарського  виробництва  яка  розташована  за  межами
населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району
Сумської  області  в  зв’язку  із  забороною  продажу  земельних  ділянок
сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності,  земель,  що
перейшли  до комунальної власності відповідно до п.21  Перехідних положень
Земельного кодексу України

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 
СЬОМА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від 00.04.2021                                                                  № проєкт
с. Миколаївка 
Про відмову в наданні дозволу на проведення 
експертної грошової оцінки земельної
ділянки  та її продажу (площею 0,0196 га)

Розглянувши  заяву  генерального  директора  ТОВ  «Індичка»  Д.В.
Сидоренко  про надання дозволу на проведення експертної  грошової  оцінки
земельної  ділянки  та  продажу  земельної  ділянки  сільськогосподарського
призначення  несільськогосподарські  угіддя  (під  господарськими  будівлями  і
дворами), площею 0,0196 га, кадастровий номер 5924784200:03:004:0166- для
ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва,  яка  розташована  за
межами  населених  пунктів  на  території  Миколаївської  сільської  ради
Сумського району Сумської області, керуючись п.34 ст.26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», ст.  12, 122 Земельного кодексу України,
відповідно до п.15 Перехідних положень Земельного кодексу України, сільська
рада вирішила:

1. Відмовити  Товариству  з  обмеженою  відповідальністю  “Індичка»  у
наданні дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки
та  продажу  земельної  ділянки  сільськогосподарського  призначення
несільськогосподарські  угіддя  (під  господарськими  будівлями  і  дворами),
площею  0,0196  га,  кадастровий  номер  5924784200:03:004:0166-  для  ведення
товарного  сільськогосподарського  виробництва,  яка  розташована  за  межами
населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району
Сумської  області  в  зв’язку  із  забороною  продажу  земельних  ділянок
сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності,  земель,  що
перейшли  до комунальної власності відповідно до п.21  Перехідних положень
Земельного кодексу України
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 
СЬОМА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від 00.04.2021                                                                  № проєкт
с. Миколаївка 
Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо проведення
інвентаризації земель та земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення за межами населеного пункту с. Руднівка 

 Керуючись   пунктом  34   статті  26  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», статтями 12, 123 Земельного кодексу України та
враховуючи висновки постійної комісії ради, сільська  рада вирішила:

 1. Затвердити  технічну документацію із землеустрою щодо проведення
інвентаризації  земель  та  земельних  ділянок  площею  1,1211  га  (кадастровий
номер 5924784200:03:008:0002)-для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва  за  межами  населеного  пункту  с.  Руднівка  на  території
Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області.

 2.  Сільському  голові  С.  Самотою  зареєструвати  право  комунальної
власності  земельної  ділянки  площею  1,1211  га  (кадастровий  номер
5924784200:03:008:0002)-для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва  за  межами  населеного  пункту  с.  Руднівка  на  території
Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області.

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 
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