
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 17.06.2021   № 35
с. Миколаївка
Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність 
для ведення ОСГ 

Розглянувши заяву гр. Мальцева Дениса Павловича, жителя с. Вербове, вул. Вербна,
25А,  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.ст. 12, 22, 33, 116,
118, 121, 122,  186 Земельного кодексу України,  ст. 19,  ст. 50 Закону України  «Про
землеустрій»,  Законом України «Про Державний земельний кадастр»,   сільська рада
вирішила:

1. Затвердити гр. Мальцеву  Денису Павловичу  проект землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки  площею  0,72  га  (кадастровий номер
5924786900:02:003:0272) - для  ведення  особистого  селянського  господарства,
яка  знаходиться  за  межами  населених  пунктів  Миколаївської  сільської  ради
Сумського району Сумської області. 

2. Надати гр. Мальцеву  Денису Павловичу у власність земельну ділянку
площею 0,72 га   з кадастровим номером  5924786900:02:003:0272- для  ведення
особистого  селянського  господарства  з  земель  сільськогосподарського
призначення   комунальної  власності яка  знаходиться  за  межами  населених
пунктів Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області. 

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

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

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

6. 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
ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 17.06.2021   № 36
с. Миколаївка
Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність 
для ведення ОСГ 

Розглянувши заяву  гр.  Дунай  Лідії  Анатоліївни,  жительки  с.  Миколаївка,  вул.
Набережна ,4 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.ст. 12, 22,
33, 116, 118, 121, 122,  186 Земельного кодексу України,  ст. 19, ст. 50 Закону України
«Про землеустрій»,  Законом України «Про Державний земельний кадастр»,   сільська
рада вирішила:

1. Затвердити  гр.  Дунай  Лідії  Анатоліївні проект  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  площею  0,30  га  (кадастровий номер
5924785400:02:002:0193) - для  ведення  особистого  селянського  господарства,
яка  знаходиться  за  межами  населених пунктів  Миколаївської  сільської  ради
Сумського району Сумської області. 

2.  Надати  гр.  Дунай  Лідії  Анатоліївні у  власність  земельну  ділянку
площею 0,30 га   з кадастровим номером  5924785400:02:002:0193- для  ведення
особистого  селянського  господарства  з  земель  сільськогосподарського
призначення   комунальної  власності яка  знаходиться  за   межами  населених
пунктів Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області. 

3. Гр.  Дунай  Лідії  Анатоліївні  здійснити  державну  реєстрацію  права
власності земельної  ділянки відповідно до вимог чинного законодавства.

4. Гр. Дунай  Лідії Анатоліївні виконувати обов’язки власника земельної
ділянки відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.

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

6. 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
ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 17.06.2021   № 37
с. Миколаївка
Про відмову в  затвердженні проекту  землеустрою щодо відведення 
земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства

Розглянувши заяву гр. Камінського  Олександра Едуардовича, жителя  с.
Яструбине,  вул.  Садова,  30  стосовно надання  дозволу  на  розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 2,00 га- для ведення
особистого селянського господарства,  яка розташована за межами населених
пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської
області Сумській області, керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  ст.118 Земельного   кодексу  України,
сільська  рада вирішила:

 1.  Відмовити  Камінському  Олександру  Едуардовичу у  затверджені
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки,  площею  2,00  га
(  кадастровий  номер  592478980:08:005:0076)-  для  ведення  особистого
селянського господарства,  яка  розташована  за  межами населених пунктів  на
території  Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської  області
Сумській  області  в  зв’язку  з  тим,  що  є  невідповідність  викопіювання  та
фактичному місцю розташування 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
ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 17.06.2021   № 38
с. Миколаївка
Про відмову в затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 
земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства

Розглянувши  заяву  гр.  Носачова  Сергія  Володимировича, жителя  с.
Яструбине, вул. Слобідка,  58, про затвердження  проекту землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність,   площею  1,7154  га-  для  ведення
особистого селянського господарства,  яка розташована за межами населених
пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської
області Сумській області, керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статтею 118 Земельного  кодексу України,
сільська  рада вирішила:

 1.  Відмовити Носачову  Сергію Володимировичу у затверджені проєкту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки   площею  1,7154  га
(кадастровий  номер  5924789800:08:005:0075)-  для  ведення  особистого
селянського господарства,  яка  розташована  за  межами населених пунктів  на
території  Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської  області
Сумській  області  в  зв’язку  з  тим,  що  є  невідповідність  викопіювання  та
фактичному місцю розташування 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
ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 17.06.2021   № 39
с. Миколаївка
Про відмову в затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 
земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства

Розглянувши  заяву  гр.  Коропець  Максима  Олександровича, жителя  м.
Суми, вул. Псільська, 23 кв.2,  стосовно затвердження  проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки, площею 1,9880 га у власність - для ведення
особистого селянського господарства,  яка розташована за межами населених
пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської
області Сумській області, керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  ст.  118 Земельного   кодексу  України,
сільська  рада вирішила:

 1. Відмовити Коропець  Максиму Олександровичу у наданні дозволу на
розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення  земельної  ділянки,  площею
1,9880 га (кадастровий номер 5924789800:08:001:0090)- для ведення особистого
селянського господарства,  яка  розташована  за  межами населених пунктів  на
території  Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської  області
Сумській  області  в  зв’язку  з  тим,  що  є  невідповідність  викопіювання  та
фактичному місцю розташування 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
ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 17.06.2021   № 40
с. Миколаївка
Про дострокове розірвання 
договору оренди земельної 
ділянки

           Розглянувши  заяву Рітікова  Юрія Олексійовича  щодо дострокового
розірвання  договору оренди землі укладеного 18.02.2010року зареєстрованого
у  Сумському  районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр
державного земельного кадастру « за №041061300289 від 29.04.2010 року, за
взаємною  згодою  двох  сторін кадастровий  номер  земельної  ділянки
5924786700:02:001:0183,  площа-  0,0649га.,   землі  громадської  забудови
(А03.07. – для  будівництва та обслуговування закладів торгівлі ) комунальної
форми власності територіальної громади, на території Миколаївської сільської
ради Сумського району Сумської області в с. Постольне вул. Центральна, 87  на
підставі  знищення  об’єкта  нерухомого  майна  (магазину),  що  належало
орендарю на праві  приватної  власності  Довідка,  серія  та номер:113-1—04/21
виданої  15.04.2021  видавник  ДП»БТІ  Регіональна  агенція  технічної
інвентаризації»  КП  «Ініціатива  Миколаївської  сільської  ради»  ,що
підтверджується  витягом з  Державного  реєстру  речового  права  на  нерухоме
майно про реєстрацію права власності індексний номер витягу 256091121 від
12.05.2021 про погашення права  власності  на  об’єкт  нерухомого майна   та
керуючись  ст.  ст.12,  120,  ЗКУ,  ст..ст.31,  32  Законом  України  «Про  оренду
землі»,  Законом  України  №5245-  VI «Про  внесення  змін  до  деяких
законодавчих  актів  України  щодо  розмежування  земель  державної  і
комунальної форм власності», а також внесення змін  до Закону України №1952
-  VI «Про   державну  реєстрацію  речових  прав  на  нерухоме  майно  та  їх
обмежень», керуючись ст. 26 Закон   України «Про місцеве самоврядування в
Україні», сільська рада вирішила:

1.Достроково розірвати за взаємною згодою двох сторін, договір оренди
земельної  ділянки  кадастровий  номер  №041061300289  від  29.04.2010   землі
комунальної  форми власності  територіальної  громади в  особі  Миколаївської



сільської  ради    площею  0,0649  га, кадастровий  номер  земельної  ділянки
5924786700:02:001:0183,  землі  громадської  забудови  (А03.07.  –  для
будівництва та обслуговування закладів торгівлі) в зв’язку з погашенням права
власності об’єкта нерухомого майна (магазину). 

2.Сільському  голові  С.  В.  Самотою  з  гр.  Рітіковим  Ю.О.  укласти
додаткову угоду про дострокове розірвання, за взаємною згодою двох сторін,
договору  оренди  землі  №041061300289  від  29.04.2010  та  акт  приймання
передачі земельної ділянки.

3.  Гр. Рітікову  Ю.О. зареєструвати  додаткову  угоду  згідно  чинного
законодавства.

4. Внести зміни до земельно-облікової документації.

Сільський голова                                                              Сергій САМОТОЙ



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 17.06.2021   № 41
с. Миколаївка
Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність 
для ведення ОСГ 

Розглянувши заяву гр. Андрющенко Ольги Іванівни, жительки с. Миколаївка, вул.
Молодіжна , 6/2 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. ст. 12,   22,
33, 116, 118, 121, 122,  186 Земельного кодексу України,  ст. 19,  ст. 50 Закону України
«Про землеустрій»,  Законом України «Про Державний земельний кадастр»,   сільська
рада вирішила:

1. Затвердити  гр.  Андрющенко  Ользі  Іванівні  проект землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки  площею  0,7905  га  (кадастровий номер
5924785400:02:002:0200) - для  ведення  особистого  селянського  господарства,
яка  знаходиться  за  межами  населених пунктів  Миколаївської  сільської  ради
Сумського району Сумської області. 

2.  Надати  гр.  Андрющенко  Ользі  Іванівні у  власність  земельну ділянку
площею 0,7905 га  з кадастровим номером 5924785400:02:002:0200- для ведення
особистого  селянського  господарства  з  земель  сільськогосподарського
призначення   комунальної  власності яка  знаходиться  за   межами  населених
пунктів Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області. 

3. Гр. Андрющенко Ользі Іванівні    здійснити державну реєстрацію права
власності земельної  ділянки відповідно до вимог чинного законодавства.

4.  Гр. Андрющенко  Ользі  Іванівні  виконувати  обов’язки  власника
земельної ділянки відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.

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



6. 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
ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 17.06.2021   № 42
с. Миколаївка
Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність 
для ведення ОСГ 

Розглянувши заяву гр. Миколаєнко Валентини Василівни, жительки с. Миколаївка,
вул.  Набережна,  11   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. ст. 12, 22,
33, 116, 118, 121, 122,  186 Земельного кодексу України,  ст. 19, ст.50 Закону України
«Про землеустрій»,  Законом України «Про Державний земельний кадастр»,   сільська
рада вирішила:

1. Затвердити  гр.  Миколаєнко  Валентині  Василівні  проект  землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  площею  0,43  га  (кадастровий номер
5924785400:02:002:0199) - для  ведення  особистого  селянського  господарства,
яка  знаходиться  за  межами  населених пунктів  Миколаївської  сільської  ради
Сумського району Сумської області. 

2. Надати гр.  Миколаєнко  Валентині Василівні     у власність земельну
ділянку площею 0,43 га   з кадастровим номером  5924785400:02:002:0199- для
ведення особистого селянського господарства  з земель  сільськогосподарського
призначення   комунальної  власності яка  знаходиться  за   межами  населених
пунктів Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області. 

3. Гр. Миколаєнко Валентині Василівні      здійснити державну реєстрацію
права власності земельної  ділянки відповідно до вимог чинного законодавства.

4. Гр. Миколаєнко Валентині Василівні   виконувати обов’язки власника
земельної ділянки відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.



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

6. 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
ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 17.06.2021   № 43
с. Миколаївка
Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність 
для ведення ОСГ 

Розглянувши заяву гр. Іванченка  Петра Григоровича, жителя  с. Миколаївка, вул.
Першотравнева  ,  81,  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.ст. 12,
22, 33, 116, 118, 121, 122, 186 Земельного кодексу України,  ст. 19, ст.50 Закону України
«Про землеустрій»,  Законом України «Про Державний земельний кадастр»,   сільська
рада вирішила:

1. Затвердити гр. Іванченку Петру Григоровичу  проект землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки  площею  1,13  га  (кадастровий номер
5924785400:02:002:0221) - для  ведення  особистого  селянського  господарства,
яка  знаходиться  за  межами  населених пунктів  Миколаївської  сільської  ради
Сумського району Сумської області. 

2. Надати гр. Іванченко Петру Григоровичу    у власність земельну ділянку
площею 1,13 га   з кадастровим номером  5924785400:02:002:0221- для  ведення
особистого  селянського  господарства  з  земель  сільськогосподарського
призначення   комунальної  власності яка  знаходиться  за   межами  населених
пунктів Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області. 

3. Гр.  Іванченку  Петру  Григоровичу  здійснити  державну  реєстрацію
права власності земельної  ділянки відповідно до вимог чинного законодавства.

4.  Гр. Іванченку  Петру  Григоровичу виконувати  обов’язки  власника
земельної ділянки відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.



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

6. 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
ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 17.06.2021   № 44
с. Миколаївка
Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність 
для ведення ОСГ 

Розглянувши заяву гр. Швачко  Тетяни Олексіївни, жительки  м. Суми, вул. Юрія
Липи, 62,  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.  ст. 12,  22,  33,
116, 118, 121, 122, 186 Земельного кодексу України,  ст. 19, ст.50 Закону України  «Про
землеустрій»,  Законом України «Про Державний земельний кадастр»,   сільська рада
вирішила:

1. Затвердити  гр.  Швачко  Тетяні  Олексіївні проект  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  площею  0,54  га  (кадастровий номер
5924786900:02:003:0274) - для  ведення  особистого  селянського  господарства,
яка  знаходиться  за  межами  населених пунктів  Миколаївської  сільської  ради
Сумського району Сумської області. 

2.  Надати  гр.  Швачко  Тетяні  Олексіївні у  власність  земельну  ділянку
площею 0,54 га   з кадастровим номером  5924786900:02:003:0274- для  ведення
особистого  селянського  господарства  з  земель  сільськогосподарського
призначення   комунальної  власності яка  знаходиться  за   межами  населених
пунктів Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області. 

3. Гр. Швачко  Тетяні  Олексіївні  здійснити державну реєстрацію права
власності земельної  ділянки відповідно до вимог чинного законодавства.

4.  Гр. Швачко  Тетяні  Олексіївні і    виконувати  обов’язки  власника
земельної ділянки відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.



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

6. 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
ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 17.06.2021   № 45
с. Миколаївка
Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність 
для ведення ОСГ 

Розглянувши заяву гр. Нагорного Олександра Григоровича, жителя с. Кекине, вул.
Центральна, 6,  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. ст. 12, 22,
33, 116, 118, 121, 122,  186 Земельного кодексу України,  ст. 19, ст. 50 Закону України
«Про землеустрій»,  Законом України «Про Державний земельний кадастр»,   сільська
рада вирішила:

1. Затвердити гр. Нагорному Олександру  Григоровичу проект землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  площею  0,252  га  (кадастровий номер
5924783200:04:001:1059) - для  ведення  особистого  селянського  господарства,
яка  знаходиться   в  с.  Кекине   вул.  Центральна на  території   Миколаївської
сільської ради Сумського району Сумської області. 

2. Надати гр. Нагорному  Олександру  Григоровичу у власність земельну
ділянку площею 0,252 га   з кадастровим номером 5924783200:04:001:1059- для
ведення особистого селянського господарства  з земель  сільськогосподарського
призначення   комунальної  власності яка  знаходиться  в  с.  Кекине,   вул.
Центральна на  території   Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району
Сумської області. 

3. Гр. Нагорному  Олександру   Григоровичу  здійснити  державну
реєстрацію права власності  земельної   ділянки відповідно до вимог чинного
законодавства.



4.  Гр. Нагорному  Олександру   Григоровичу  і    виконувати  обов’язки
власника земельної ділянки відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу
України.

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

6. 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
ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ
від 17.06.2021   № 46
с. Миколаївка
Про відмову в затвердженні 
проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки  
в оренду для ведення 
фермерського господарства

Розглянувши заяву гр. Пєлєвіна  Владислава Олександровича, жителя  м.
Суми,  вул.  Горького,  б.23/1,  кв.81, про  затвердження   проекту  землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки,  площею  10,4309  га  з  цільовим
призначенням 01.02.-для ведення фермерського господарства за рахунок земель
сільськогосподарського  призначення,  з  кадастровим  номером
5924784200:03:004:0175, яка знаходиться на території  Кровненської  сільської
ради Сумського району Сумської області та надати земельну ділянку в оренду
терміном на 10 років,  керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  ст.  134 Земельного   кодексу  України,
сільська  рада вирішила:

 1.  Відмовити   у  затверджені  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки   площею  10,4309  га  (кадастровий  номер
5924784200:03:004:0175)  -  для  ведення   фермерського  господарства,  яка
розташована за межами населених пунктів на території Миколаївської сільської
ради Сумського району Сумської області Сумській області в зв’язку з тим, що
згідно  Земельного  кодексу  України  є  обов’язковість  продажу  земельних
ділянок державної чи комунальної власності або прав на них на конкурентних
засадах (земельних торгах). 



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
ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ
від 17.06.2021   № 47
с. Миколаївка
Про  відмову  в  затвердженні  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної ділянки в оренду для ведення фермерського господарства

Розглянувши заяву гр. Пєлєвіна  Владислава Олександровича, жителя  м.
Суми,  вул.  Горького,  б.23/1,  кв.81, про  затвердження   проекту  землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки,   площею  1,8471  га  з  цільовим
призначенням 01.02.-для ведення фермерського господарства за рахунок земель
сільськогосподарського  призначення,  з  кадастровим  номером
5924784200:03:004:0176, яка знаходиться на території  Кровненської  сільської
ради Сумського району Сумської області та надати земельну ділянку в оренду
терміном на 10 років,  керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  ст.  134  Земельного   кодексу  України,
сільська  рада вирішила:

 1.  Відмовити   у  затверджені  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  площею  1,8471  га  (кадастровий  номер
5924784200:03:004:0176)  -  для  ведення   фермерського  господарства,  яка
розташована за межами населених пунктів на території Миколаївської сільської
ради Сумського району Сумської області Сумській області в зв’язку з тим, що
згідно  Земельного  кодексу  України  є  обов’язковість  продажу  земельних
ділянок державної чи комунальної власності або прав на них на конкурентних
засадах (земельних торгах). 



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
ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ
від 17.06.2021   № 48
с. Миколаївка
Про  відмову  в  затвердженні  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної ділянки в оренду для ведення фермерського господарства

Розглянувши заяву гр. Пєлєвіна  Владислава Олександровича, жителя  м.
Суми,  вул.  Горького,  б.23/1,  кв.81, про  затвердження   проекту  землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки,   площею  18,8911  га  з  цільовим
призначенням 01.02.-для ведення фермерського господарства за рахунок земель
сільськогосподарського  призначення,  з  кадастровим  номером
5924784200:03:007:0235, яка знаходиться на території  Кровненської  сільської
ради Сумського району Сумської області та надати земельну ділянку в оренду
терміном на 10 років,  керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  ст.134 Земельного   кодексу  України,
сільська  рада вирішила:

 1.  Відмовити   у  затверджені  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  площею  18,8911  га  (кадастровий  номер
5924784200:03:007:0235)-  для  ведення   фермерського  господарства,  яка
розташована за межами населених пунктів на території Миколаївської сільської
ради Сумського району Сумської області Сумській області в зв’язку з тим, що
згідно  Земельного  кодексу  України  є  обов’язковість  продажу  земельних
ділянок державної чи комунальної власності або прав на них на конкурентних
засадах (земельних торгах). 



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
ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ
від 17.06.2021   № 49
с. Миколаївка
Про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою
щодо поділу земельної ділянки сільськогосподарського призначення 
комунальної власності

 Розглянувши  заяву  гр.  Федірка  Вячеслава  Івановича,  жителя  с.
Миколаївка, вул. Пролетарська, 22/2 щодо поділу земельної ділянки загальною
площею 17,5415 га, кадастровий номер 592478540:04:001:0285 на дві земельні
ділянки  площами:  та  16,7615га  та  0,78га—для  ведення   особистого
господарства,   яка знаходяться за межами населеного пункту с. Миколаївка на
території  Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської  області,
керуючись                     п 34  ст.   26 Закону  України «Про  місцеве
самоврядування  в Україні»,  
ст.  ст.  12,  33,  116,  118,  121  Земельного  кодексу  України,    сільська  рада
вирішила:

 1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо
поділу  земельної  ділянки  сільськогосподарського  призначення  комунальної
власності,  загальною  площею  17,5415  га  (кадастровий  номер
592478540:04:001:0285) на дві  земельні ділянки, площами: 16,7615 та 0,78га,
яка розташована за межами населеного пункту с. Миколаївка Сумського району
Сумської області.



          2.  Доручити сільському голові здійснити реєстрацію в державному
реєстрі речових прав на нерухоме майно земельних ділянок, які утворилися в
результаті поділу за комунальною власністю Миколаївської сільської ради. 
          3. Контроль за використанням цього рішення покласти на комісію з
питань  інфраструктури,  комунальної  власності,  транспорту,  житлово-
комунального господарства,  благоустрою території  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
ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 17.06.2021   № 50
с. Миколаївка
Про  відмову в наданні дозволу 
на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної                                                                                        
ділянки у власність

Розглянувши  заяву  гр.  Шуваєвої  Євгенії  Олександрівни жительки  м.
Суми  вул.  Івана  Сірка,18  кв.113 про  надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 2,00- га
для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами
населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району
Сумської  області,  керуючись  п.7  ст.  118  Земельного  кодексу  України,  ст.26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення
Другого апеляційного адміністративного суду, сільська рада  вирішила:

1. Відмовити гр. Шуваєвій  Євгенії Олександрівні жительці  м. Суми вул.
Івана Сірка,18 кв.113 в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність,  орієнтовною  площею  2,0  га-  для
особистого селянського господарства за межами населених пунктів на території
Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області, в зв’язку з
тим, що дана земельна ділянка накладається на земельні ділянки, які передані в
приватну власність. 



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

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 17.06.2021   № 51
с. Миколаївка
Про  відмову в наданні
дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність

Розглянувши  заяву  гр.  Бусової  Ольги  Павлівни,  жительки  м. Суми
проспект  М.  Лушпи,11  кв.214 про  надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки,   площею  1,2252  га
(кадастровий  номер  5924786900:02:003:0275)-  для  ведення  особистого
селянського господарства,  яка  розташована  за  межами населених пунктів  на
території  Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської  області,
керуючись п.7 ст. 118 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», сільська рада  вирішила:

1. Відмовити гр. Бусовій  Ользі Павлівні в наданні дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, площею
1,2252  га  (кадастровий  номер  5924786900:02:003:0275)  -для  особистого
селянського  господарства  за  межами  населених  пунктів  на  території
Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області, в зв’язку з
тим, що дана земельна ділянка надана громадянам для розширення особистого
підсобного господарства. 



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
ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 17.06.2021   № 52
с. Миколаївка
Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок в оренду  
АТ «Сумиобленерго» 

Розглянувши лист АТ «Сумиобленерго» від 13.05.2021 року за №78/7853
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельних ділянок
Акціонерному  товариству  «Сумиобленерго»  в  оренду  для  розміщення,
будівництва,  експлуатації  та  обслуговування  будівель  і  споруд  об’єктів
передачі  електричної   та  теплової  енергії,  за  рахунок  земель  комунальної
власності,  розташованих  за  адресою:  с.  Кровне,  вул.  Гірська  на  території
Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області  розроблений
ТОВ  «КООРДІНАТ-БС»,  керуючись  ст.26  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», Законом України «Про землеустрій», ст. 12, ст. 124,
ст.134 Земельного кодексу України, сільська рада вирішила:

1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок
Акціонерному  товариству  «Сумиобленерго»  в  оренду  для  розміщення,
будівництва,  експлуатації  та  обслуговування  будівель  і  споруд  об’єктів



передачі  електричної   та  теплової  енергії,  за  рахунок  земель  комунальної
власності  площею  0,0012  га,  кадастровий  номер  5924784200:02:002:0321  та
площею 0,0012 га, кадастровий номер 5924784200:02:002:0322 розташованих за
адресою:  с.  Кровне,  вул.  Гірська  на  території  Миколаївської  сільської  ради
Сумського району Сумської області.

2. Передати в оренду терміном на 7 (сім) років земельні ділянки шляхом
укладання  договору  оренди  земельної  ділянки  комунальної  власності  для
розміщення,  будівництва,  експлуатації  та  обслуговування  будівель  і  споруд
об’єктів  передачі  електричної   та  теплової  енергії  за  рахунок  земель
комунальної  власності  площею  0,0012  га,  кадастровий  номер
5924784200:02:002:0321  та  площею  0,0012  га,  кадастровий  номер
5924784200:02:002:0322 розташованих за адресою: с. Кровне, вул. Гірська на
території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області.

3.  Погодити  АТ  «Сумиобленерго»  орендну  плату  за  користування
земельною  ділянкою  площею  0,0012га,  кадастровий  номер
5924784200:02:002:0321  та  площею  0,0012га,  кадастровий  номер
5924784200:02:002:0322  у  розмірі  10  (десять)  %  від  нормативної  грошової
оцінки земельної ділянки.

4.  Доручити  сільському голові Миколаївської  сільської ради Самотою
Сергію Володимировичу  укласти від імені ради договір оренди землі згідно
даного рішення. 

4.  АТ «Сумиобленерго»   забезпечити  проведення  державної  реєстрації
договору  оренди  на  земельні  ділянки  зазначені  у  п.  1  даного  рішення,
загальною площею 0,0024  га.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань
розвитку  інфраструктури,  комунальної  власності,  транспорту,
житловокомунального  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
ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 17.06.2021   № 53
с. Миколаївка
Про добровільну відмову 
від права користування 
земельною ділянкою

Розглянувши заяву гр.  Швачка  Миколи Павловича,  жителя  с.  Вербове,
вул. Вербна, 16 про  добровільну відмову в користуванні земельною ділянкою,
орієнтовною  площею  0,19  га  - для  ведення  особистого  селянського
господарства, яка  розташована  за  межами  населених  пунктів  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.  Швачку  Миколі  Павловичу право  користування
земельною ділянкою, орієнтовною площею 0,19 га - для  ведення особистого
селянського господарства, яка  розташована  за  межами населених пунктів  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
ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ
від 17.06.2021   № 54
с. Миколаївка
Про  надання  дозволу  на  розробку  технічної  документації  землеустрою,
щодо поділу земельної ділянки сільськогосподарського призначення 
комунальної власності

 Розглянувши  заяву  гр.  Нестеренка  Олександра  Івановича,  жителя  м.
Суми,  вул.  Декабристів,76 та  гр.  Нагорного  Івана  Миколайовича,  жителя  с.
Вербове,  вул.  Вербна,  25 щодо надання  дозволу на  поділ  земельної  ділянки
щодо   відведення  земельної  ділянки   у   приватну  власність   із  земель
сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності  (кадастровий
номер  5924786900:02:003:0275,  загальною  площею  1,2252 га),  орієнтовною
площею 0,53га, 0,64га  -для ведення особистого селянського господарства за
межами  населених  пунктів  на  території  Миколаївської  сільської  ради
Сумського  району  Сумської  області  та,   відповідно   до  статей  79(1),  122
Земельного кодексу України, ст. 56 Закону України «Про землеустрій», ст. 26
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,   сільська  рада
вирішила: 

1.Надати  дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо
поділу  земельної  ділянки  сільськогосподарського  призначення  комунальної
власності, загальною  площею  1,2252  га   (кадастровий  номер
5924786900:02:003:0275) на три земельні ділянки, площами 0,53 га, 0,64 га та



0,0552  га,  яка  розташована   за  межами  населених  пунктів  на  території
Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області.

2.  Доручити  сільському  голові  здійснити  реєстрацію  в  державному
реєстрі речових прав на нерухоме майно земельних ділянок, які утворилися в
результаті поділу за комунальною власністю Миколаївської сільської ради.

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
ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 17.06.2021   № 55
с. Миколаївка
Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність 
для ведення ОСГ 

Розглянувши заяву гр. Глиненка Миколи Анатолійовича, жителя с. Миколаївка, вул.
Набережна, 8 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.ст. 12, 22,
33, 116, 118, 121, 122,  186 Земельного кодексу України,  ст. 19, ст.50 Закону України
«Про землеустрій»,  Законом України «Про Державний земельний кадастр»,   сільська
рада вирішила:

1. Затвердити  гр.  Глиненку  Миколі  Анатолійовичу проект  землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  площею  0,5500  га  (кадастровий номер
5924785400:02:002:0197) - для  ведення  особистого  селянського  господарства,



яка  знаходиться  за  межами  населених  пунктів  Миколаївської  сільської  ради
Сумського району Сумської області. 

2.  Надати  гр.   Глиненку  Миколі  Анатолійовичу у  власність  земельну
ділянку площею 0,5500 га   за  кадастровим номером  5924785400:02:002:0197-
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.   Глиненку  Миколі  Анатолійовичу здійснити  державну  реєстрацію
права власності земельної  ділянки відповідно до вимог чинного законодавства.

4.  Гр.  Глиненку  Миколі Анатолійовичу виконувати обов’язки власника
земельної ділянки відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.

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

6. 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
ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 17.06.2021   № 56
с. Миколаївка
Про надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної 
ділянки

Розглянувши  заяву  гр.  Темченко  Зінаїди  Григорівни,  жительки  с.
Яструбине,  вул.  Мічуріна,  69 про  надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтованою площею 0,70
га- для ведення особистого селянського господарства, яка розташована в межах
населеного  пункту  Яструбине  по  вул.  Мічуріна 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. 12, ст. 121 Земельного кодексу України  сільська рада
вирішила:

1.Надати  гр.  Темченко  Зінаїді  Григорівні дозвіл  на  розробку  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  комунальної  власності  із



земель  сільськогосподарського  призначення,  площею  0,70  га  для  ведення
особистого  селянського  господарства,  яка  розташована  в  межах  населеного
пункту Яструбине по вул. Мічуріна на території Миколаївської сільської ради
Сумського району Сумської області.

2.Рекомендувати  гр.  Темченко  Зінаїді  Григорівні 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 земельну ділянку.

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
ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 17.06.2021   № 57
с. Миколаївка
Про надання дозволу ПСП «Діана»  на розробку технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) під польовими дорогами

Розглянувши звернення директора ПСП «Діана» Петросяна М. А.  про
надання  дозволу  на  розробку  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) під
проектною  польовою  дорогою,  орієнтованою  площею  0,2000  га  в  масиві
сільськогосподарських  земель  5924789800:06:001  на  території  Миколаївської
сільської ради Сумського району Сумської області, яка згідно договорів оренди
знаходяться в обробітку ПСП «Діана» для формування земельної ділянки під
проектною польовою дорогою та внесення відомостей про неї  до Державного
земельного  кадастру,  керуючись  Законом  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  Земельним  кодексом  України,  Законом  України
«Про оренду землі» та на виконання вимог Закону України від 01.01.2019 р. №
2498-VIII  «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», згідно пунктів
5,6 статті 371 Земельного кодексу України, сільська рада вирішила:

              1.Надати ПСП «Діана» дозвіл на розробку технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) під проектною польовою дорогою, орієнтованою площею 0,2000
га,  яка  розташована  в  масиві  земель  сільськогосподарського  призначення
5924789800:06:001, які згідно договорів оренди знаходиться в обробітку ПСП
«Діана» на території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської
області. 
              2. ПСП «Діана»  замовити технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) під
польовою  дорогою    в  землевпорядній  організації,   яка  має  ліцензію  на
проведення відповідних робіт. 

3.Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення)  меж земельної ділянки  в натурі  (на місцевості)  під проектною
польовою дорогою  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
ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 17.06.2021   № 58
с. Миколаївка
Про  виключення  земельної  ділянки  комунальної  власності  з  Переліку
земельних  ділянок  сільськогосподарського  призначення  комунальної
власності, право оренди яких виставляється на земельних торгах у формі
аукціону окремими лотами у 2019-2020 роках на території Миколаївської
сільської ради Сумського району Сумської області (за межами населених
пунктів) 

          Керуючись статтями 12,  83,  186 Земельного кодексу України та п. 34  ст.
26 Закону України «Про місцеве самоврядування», сільська рада вирішила:

 1.Виключити  земельну  ділянку  площею  2,0 га,  кадастровий  номер
5924786700:01:001:0108  з Переліку земельних ділянок сільськогосподарського
призначення  комунальної  власності,  право  оренди  яких  виставляється  на
земельних торгах  у  формі  аукціону  окремими лотами у  2019-2020  роках  на
території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області (за
межами населених пунктів).  



2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  комісію з питань
розвитку  інфраструктури,  транспорту,  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
ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 17.06.2021   № 59
с. Миколаївка
Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого 
селянського господарства

Розглянувши  заяву  гр.  Єременка  Дмитра  Сергійовича,  жителя  с.
Лікарське,  вул.  Болгарська,  19 про  надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 2,0 га- для ведення
особистого селянського господарства,  яка розташована 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, 118, 121 Земельного
кодексу України  сільська рада вирішила:

1.Надати гр. Єременку  Дмитру Сергійовичу дозвіл на розробку проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  комунальної  власності  із
земель сільськогосподарського призначення, площею 2,0 га (кадастровий номер
5924786700:01:001:0108)- для  ведення  особистого  селянського  господарства,



яка  розташована  за  межами  населених  пунктів   на  території  Миколаївської
сільської ради Сумського району Сумської області.

2.Рекомендувати  гр.  Єременку  Дмитру  Сергійовичу 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 земельну ділянку.

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

Сільський голова                                                                Сергій САМОТОЙ


	Розглянувши заяву гр. Швачка Миколи Павловича, жителя с. Вербове, вул. Вербна, 16 про добровільну відмову в користуванні земельною ділянкою, орієнтовною площею 0,19 га - для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами населених пунктів 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:

