
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДЕСЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від 00.06.2021  № проєкт
с. Миколаївка                                                                 
Про  відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність

Розглянувши  заяву  гр.  Шаповал  Тетяни  Олександрівни,  жительки  с.

Яструбине,  вул.  Садова,  29 про  надання  дозволу  на  розробку  проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки,  площею 2,0 га (кадастровий

номер  5924789800:02:004:0154)  -  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.  Шаповал  Тетяні  Олександрівні в  наданні  дозволу  на

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність,

площею 2,0  га  (кадастровий номер 5924789800:02:004:0154)  -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 передана в приватну власність.

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 
ДЕСЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 00.06.2021  № проєкт
с. Миколаївка                                                                 
Про  відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність

Розглянувши  заяву  гр.  Шаповала  Сергія  Вікторовича,  жителя   с.

Яструбине,  вул.  Садова,  29 про  надання  дозволу  на  розробку  проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки,  площею 1.50 га (кадастровий

номер  5924789800:02:003:0115)-  для  ведення  особистого  селянського

господарства,  яка  розташована  за  межами  населених  пунктів  на  території

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області, керуючись 

п. 34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», ст.ст. 12, 122,

134, 135, 136 Земельного кодексу України,  сільська рада  вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Шаповалу  Сергію  Вікторовичу в  наданні  дозволу  на

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність,

площею 1.50 га (кадастровий номер 5924789800:02:003:0115) -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  включена  до  Переліку  земельних  ділянок

сільськогосподарського призначення комунальної власності, право оренди яких

виставляється на земельних торгах у формі аукціону окремими лотами у 2021-



2022 роках на території   Миколаївської  сільської  ради(за  межами населених

пунктів) .

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 
ДЕСЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 00.06.2021  № проєкт
с. Миколаївка                                                                 
Про  відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність

Розглянувши  заяву  гр.  Охріменко  Юлії  Віталіївни,  жительки  с.

Яструбине,  вул.  Шевченка,  31а про  надання  дозволу  на  розробку  проекту

землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки,   площею  1.9135  га

(кадастровий  номер  5924789800:09:002:0067)-  для  ведення  особистого

селянського господарства,  яка  розташована  за  межами населених пунктів  на

території  Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської  області,

керуючись п. 34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», ст.ст.

12, 122, 134, 135, 136 Земельного кодексу України,  сільська рада  вирішила:

1. Відмовити гр. Охріменко Юлії Віталіївні в наданні дозволу на розробку

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, площею

1.9135  га  (кадастровий  номер  5924789800:09:002:0067)  -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  включена  до  Переліку  земельних  ділянок

сільськогосподарського призначення комунальної власності, право оренди яких

виставляється на земельних торгах у формі аукціону окремими лотами у 2021-



2022 роках на території   Миколаївської  сільської  ради(за  межами населених

пунктів).

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 
ДЕСЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 00.06.2021  № проєкт
с. Миколаївка                                                                 
Про  відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність

Розглянувши  заяву  гр.  Гребенюк  Марини  Миколаївни,  жительки    с.

Яструбине,  вул.  Шевченка,  5 про  надання  дозволу  на  розробку  проекту

землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки,   площею  1.8908  га

(кадастровий  номер  5924789800:02:007:0322)-  для  ведення  особистого

селянського господарства,  яка  розташована  за  межами населених пунктів  на

території  Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської  області,

керуючись п. 34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», ст.ст.

12, 122, 134, 135, 136 Земельного кодексу України,  сільська рада  вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Гребенюк  Марині  Миколаївні в  наданні  дозволу  на

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність,

площею 1.8908 га (кадастровий номер 5924789800:02:007:0322) -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  включена  до  Переліку  земельних  ділянок

сільськогосподарського призначення комунальної власності, право оренди яких

виставляється на земельних торгах у формі аукціону окремими лотами у 2021-



2022 роках на території   Миколаївської  сільської  ради(за  межами населених

пунктів).

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 
ДЕСЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 00.06.2021  № проєкт
с. Миколаївка                                                                 
Про  відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність

Розглянувши  заяву  гр.  Саргсяна  Павла  Аршалуйсовича,  жителя    с.

Бондарівщина, 59 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо

відведення земельної ділянки,  орієнтовною площею 2.0 га (кадастровий номер

5924789800:03:002:0160)-  для  ведення  особистого  селянського  господарства,

яка  розташована  за  межами  населених  пунктів  на  території  Миколаївської

сільської ради Сумського району Сумської області, керуючись п. 34 ч.1 ст. 26

Закону України «Про місцеве  самоврядування»,  ст.ст.  12,  122,  134,  135,  136

Земельного кодексу України,  сільська рада  вирішила:

1. Відмовити гр. Саргсяну  Павлу Аршалуйсовичу в наданні дозволу на

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність,

орієнтовною площею 2.0 га (кадастровий номер 5924789800:03:002:0160) -для

особистого селянського господарства за межами населених пунктів на території

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області, в зв’язку з

тим,  що   земельна  ділянка  площею  2.5199,  кадастровий  номер

5924789800:03:002:0160  включена  до  Переліку  земельних  ділянок

сільськогосподарського призначення комунальної власності, право оренди яких

виставляється на земельних торгах у формі аукціону окремими лотами у 2021-



2022 роках на території   Миколаївської  сільської  ради(за  межами населених

пунктів).

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 
ДЕСЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 00.06.2021  № проєкт
с. Миколаївка                                                                 
Про  відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність

Розглянувши  заяву  гр.  Лихобаби  Віктора  Васильовича, жителя    с.

Яструбине,  вул.  Шевченка,  43 про  надання  дозволу  на  розробку  проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1.988 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, керуючись

п. 34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», ст.ст. 12, 122,

134, 135, 136 Земельного кодексу України,  сільська рада  вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Лихобабі  Віктору  Васильовичу в  наданні  дозволу  на

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність,

площею 1.988 га (кадастровий номер 5924789800:08:001:0090) -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  включена  до  Переліку  земельних  ділянок

сільськогосподарського призначення комунальної власності, право оренди яких

виставляється на земельних торгах у формі аукціону окремими лотами у 2021-



2022 роках на території   Миколаївської  сільської  ради(за  межами населених

пунктів).

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 
ДЕСЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від 00.06.2021  № проєкт
с. Миколаївка                                                                 
Про надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної 
ділянки

 Розглянувши заяву гр.  Лихобаби  Ігоря Вікторовича, жителя   м. Суми,
вул.  Тараса  Шевченка,15  про  надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки,  площею  1.6349  га
(кадастровий  номер  5924785400:08:001:0102)  -  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.  Лихобабі  Ігорю Вікторовичу дозвіл  на розробку проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  комунальної  власності  із
земель  сільськогосподарського  призначення,  площею 1.6349  га  (кадастровий
номер  5924785400:08:001:0102) -  для  ведення  особистого  селянського
господарства  за  межами  населених  пунктів  на  території  Миколаївської
сільської ради  Сумського району Сумської області.

2.  Рекомендувати  гр.  Лихобабі  Ігорю  Вікторовичу 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 
ДЕСЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 00.06.2021  № проєкт
с. Миколаївка                                                                 
Про  відмову в наданні 
дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність

Розглянувши заяву гр. Гуленка Павла Григоровича, жителя с. Яструбине,

вул. Низова, 39 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо

відведення  земельної  ділянки  орієнтовною  площею  2.0га  -  для  ведення

особистого селянського господарства, яка розташована за межами населеного

пункту  с.  Яструбине на  території  Миколаївської  сільської  ради  Сумського

району  Сумської  області,  керуючись  п.  34  ч.1  ст.  26  Закону  України  «Про

місцеве самоврядування», ст.ст. 12, 118, 121, 122,  Земельного кодексу України,

сільська рада  вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Гуленку  Павлу  Григоровичу в  наданні  дозволу  на

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність,

орієнтовною  площею  2.0  га   -для  особистого  селянського  господарства  за

межами населеного  пункту с. Яструбине на території Миколаївської сільської

ради  Сумського  району  Сумської  області  в  зв’язку  з  тим,  що  відповідно

наданого  викопіювання,  дана  земельна  ділянка  накладається  на  земельну



ділянку  приватної  власності  з  цільовим  призначення:  01.01-  для  ведення

товарного сільськогосподарського виробництва  

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 
ДЕСЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 00.06.2021  № проєкт
с. Миколаївка                                                                 

  Про відмову в наданні дозволу 
на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної 
ділянки у власність

Розглянувши заяву гр. Гуленко Наталії Сергіївни, жительки м. Суми, вул.

Праці,31, кв.18  про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо

відведення  земельної  ділянки  орієнтовною  площею  2.0га  -  для  ведення

особистого селянського господарства, яка розташована за межами населеного

пункту  с.  Яструбине на  території  Миколаївської  сільської  ради  Сумського

району  Сумської  області,  керуючись  п.  34  ч.1  ст.  26  Закону  України  «Про

місцеве самоврядування», ст.ст. 12, 118, 121, 122,  Земельного кодексу України,

сільська рада  вирішила:

1. Відмовити гр. Гуленко Наталії Сергіївні в наданні дозволу на розробку

проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність,

орієнтовною  площею  2.0  га   -для  особистого  селянського  господарства  за

межами населеного  пункту с. Яструбине на території Миколаївської сільської

ради  Сумського  району  Сумської  області  в  зв’язку  з  тим,  що  відповідно

наданого  викопіювання,  дана  земельна  ділянка  накладається  на  земельну



ділянку  приватної  власності  з  цільовим  призначення:  01.01-  для  ведення

товарного сільськогосподарського виробництва  

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 
ДЕСЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від 00.06.2021  № проєкт
с. Миколаївка                                                                 
Про надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної 
ділянки

 Розглянувши  заяву  гр.  Чернова  Дмитра  Валерійовича,  жителя  с.
Северинівка,  вул.  Шевченка,  10  про  надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною  площею 0.53 га-
-для  ведення  особистого  селянського  господарства  за  межами  населеного
пункту  с. Северинівка  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. Чернову Дмитру Валерійовичу дозвіл на розробку проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  комунальної  власності  із
земель  сільськогосподарського  призначення,  площею  0.38  га  -  для  ведення
особистого  селянського  господарства  за  межами  населеного  пункту  на
території Миколаївської сільської ради  Сумського району Сумської області.

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

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



Сільський голова                                                          Сергій САМОТОЙ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДЕСЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 00.06.2021  № проєкт
с. Миколаївка                                                                 
Про  відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність

Розглянувши заяву  гр.  Бусленка  Володимира Вікторовича, жителя    с.

Яструбине,  вул.  Мічуріна,  25 про  надання  дозволу  на  розробку  проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки,  орієнтовною площею 2.0 га

(кадастровий  номер  5924789800:08:004:0014)-  для  ведення  особистого

селянського господарства,  яка  розташована  за  межами населених пунктів  на

території  Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської  області,

керуючись п. 34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», ст.ст.

12, 122, 134, 135, 136 Земельного кодексу України,  сільська рада  вирішила:

1. Відмовити гр. Бусленку Володимиру Вікторовичу в наданні дозволу на

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність,

орієнтовною площею 2.0 га (кадастровий номер 5924789800:08:004:0014) -для

особистого селянського господарства за межами населених пунктів на території

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області, в зв’язку з

тим,  що   земельна  ділянка  площею  3.2853  га,  кадастровий  номер

5924789800:08:004:0014  включена  до  Переліку  земельних  ділянок



сільськогосподарського призначення комунальної власності, право оренди яких

виставляється на земельних торгах у формі аукціону окремими лотами у 2021-

2022 роках на території   Миколаївської  сільської  ради(за  межами населених

пунктів).

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 
ДЕСЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 00.06.2021  № проєкт
с. Миколаївка                                                                 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 

Розглянувши  заяву  гр.  Довгопола  Михайла  Григоровича,  жителя  с.
Яструбине,  вул.  Центральна,  56 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.ст.  19,  50  Закону  України  «Про  землеустрій»,  Законом
України «Про Державний земельний кадастр», сільська рада вирішила:

1.Затвердити  гр.Довгополу  Михайлу  Григоровичу проект  землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки,  площею  2.00га  (кадастровий  номер
5924789800:08:005:0073)-  для  ведення  особистого  селянського  господарства,
яка  знаходиться  за  межами  населених  пунктів  на  території  Миколаївської
сільської ради Сумського району Сумської області. 

2.  Надати  гр.  Довгополу  Михайлу  Григоровичу у  власність  земельну
ділянку  площею  2.00  га,  кадастровий  номер  5924789800:08:005:0073  -  для
ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського
призначення  комунальної  власності,  яка  знаходиться  за  межами  населених
пунктів на території  Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської
області. 



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

4.  Гр.  Довгополу  Михайлу 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 
ДЕСЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 00.06.2021  № проєкт
с. Миколаївка                                                                 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 

Розглянувши заяву гр.  Марюхи  Єлизавети Володимирівни, жительки  с.
Беєве,  вул.  Перемоги,  33,  Липоводолинський  район 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.ст.  19,  50  Закону  України  «Про
землеустрій», Законом України «Про Державний земельний кадастр», сільська
рада  вирішила:

1.Затвердити  гр.  Марюхі  Єлизаветі  Володимирівні проект  землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки,  площею   2.00га  (кадастровий  номер
5924789800:08:004:0015)-  для  ведення  особистого  селянського  господарства,
яка  знаходиться  за  межами  населених  пунктів  на  території  Миколаївської
сільської ради Сумського району Сумської області. 

2.  Надати  гр.  Марюхі  Єлизаветі  Володимирівні у  власність  земельну
ділянку  площею  2.00  га,  кадастровий  номер  5924789800:08:004:0015  -  для
ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського
призначення  комунальної  власності,  яка  знаходиться  за  межами  населених
пунктів на території  Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської
області. 



3.Гр.  Марюхі  Єлизаветі  Володимирівні здійснити  державну  реєстрацію
права власності земельної ділянки відповідно до вимог чинного законодавства.

4.  Гр.  Марюхі  Єлизаветі  Володимирівні 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 
ДЕСЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 00.06.2021  № проєкт
с. Миколаївка                                                                 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності з подальшим продажем права оренди на 
земельних торгах (аукціоні) (площа 9,5га)

Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки за
рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності  з
подальшим продажем права оренди на земельних торгах у формі аукціону для
ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва  (садівництва,
ягідництва,  виноградарства  та  розвитку  органічного  землеробства,  код
цільового призначення згідно класифікації видів цільового призначення земель-
01.01), розташованої за межами населених пунктів на території Миколаївської
сільської ради Сумського району Сумської області,  керуючись   статтями   12,
93, 134 Земельного   кодексу   України, статтями 25, 50   Закону   України «Про
землеустрій», пунктом 34 частини1 статті 26 Закону   України   «Про місцеве   
самоврядування  в Україні», сільська  рада вирішила: 

        1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки за
рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності  з
подальшим продажем права оренди на земельних торгах у формі аукціону для
ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва  (садівництва,
ягідництва,  виноградарства  та  розвитку  органічного  землеробства,  код
цільового призначення згідно класифікації видів цільового призначення земель-



01.01), розташованої за межами населених пунктів на території Миколаївської
сільської ради Сумського  району Сумської області, площею 9,5га (кадастровий
номер  5924786900:03:006:0073).
          2. Зареєструвати право комунальної власності на земельну ділянку.

3.  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 
ДЕСЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 00.06.2021  № проєкт
с. Миколаївка                                                                 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності з подальшим продажем права оренди на 
земельних торгах (аукціоні) (площа 9,345га)

Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки за
рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності  з
подальшим продажем права оренди на земельних торгах у формі аукціону для
ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва  (садівництва,
ягідництва,  виноградарства  та  розвитку  органічного  землеробства,  код
цільового призначення згідно класифікації видів цільового призначення земель-
01.01), розташованої за межами населених пунктів на території Миколаївської
сільської ради Сумського району Сумської області,  керуючись   статтями   12,
93, 134 Земельного   кодексу   України, статтями 25, 50   Закону   України «Про
землеустрій», пунктом 34 частини1 статті 26 Закону   України   «Про місцеве   
самоврядування  в Україні», сільська  рада вирішила: 

        1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки за
рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності  з
подальшим продажем права оренди на земельних торгах у формі аукціону для
ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва  (садівництва,
ягідництва,  виноградарства  та  розвитку  органічного  землеробства,  код
цільового призначення згідно класифікації видів цільового призначення земель-
01.01), розташованої за межами населених пунктів на території Миколаївської



сільської  ради  Сумського   району  Сумської  області,  площею  9,345га
(кадастровий  номер  5924786900:09:002:0071).
          2. Зареєструвати право комунальної власності на земельну ділянку.

3.  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 
ДЕСЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 00.06.2021  № проєкт
с. Миколаївка                                                                 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності з подальшим продажем права оренди на 
земельних торгах (аукціоні) (площа 7,00га)

Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки за
рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності  з
подальшим продажем права оренди на земельних торгах у формі аукціону для
ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва  (садівництва,
ягідництва,  виноградарства  та  розвитку  органічного  землеробства,  код
цільового призначення згідно класифікації видів цільового призначення земель-
01.01), розташованої за межами населених пунктів на території Миколаївської
сільської ради Сумського району Сумської області,  керуючись   статтями   12,
93, 134 Земельного   кодексу   України, статтями 25, 50   Закону   України «Про
землеустрій», пунктом 34 частини1 статті 26 Закону   України   «Про місцеве   
самоврядування  в Україні», сільська  рада вирішила: 

        1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки за
рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності  з
подальшим продажем права оренди на земельних торгах у формі аукціону для
ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва  (садівництва,
ягідництва,  виноградарства  та  розвитку  органічного  землеробства,  код
цільового призначення згідно класифікації видів цільового призначення земель-
01.01), розташованої за межами населених пунктів на території Миколаївської
сільської  ради  Сумського   району  Сумської  області,  площею  7,00га



(кадастровий  номер  5924786900:03:006:0074).
          2. Зареєструвати право комунальної власності на земельну ділянку.

3.  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 
ДЕСЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 00.06.2021  № проєкт
с. Миколаївка                                                                 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальної власності з подальшим продажем права оренди на 
земельних торгах (аукціоні) (площа 11,00 га)

Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки за
рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності  з
подальшим продажем права оренди на земельних торгах у формі аукціону для
ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва  (садівництва,
ягідництва,  виноградарства  та  розвитку  органічного  землеробства,  код
цільового призначення згідно класифікації видів цільового призначення земель-
01.01), розташованої за межами населених пунктів на території Миколаївської
сільської ради Сумського району Сумської області,  керуючись   статтями   12,
93, 134 Земельного   кодексу   України, статтями 25, 50   Закону   України «Про
землеустрій», пунктом 34 частини1 статті 26 Закону   України   «Про місцеве   
самоврядування  в Україні», сільська  рада вирішила: 

        1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки за
рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності  з
подальшим продажем права оренди на земельних торгах у формі аукціону для
ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва  (садівництва,
ягідництва,  виноградарства  та  розвитку  органічного  землеробства,  код
цільового призначення згідно класифікації видів цільового призначення земель-
01.01), розташованої за межами населених пунктів на території Миколаївської
сільської  ради  Сумського   району  Сумської  області,  площею  11,00га
(кадастровий  номер  5924786900:06:002:0045).
          2. Зареєструвати право комунальної власності на земельну ділянку.



3.  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 
ДЕСЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 00.06.2021  № проєкт
с. Миколаївка                                                                 
Про  відмову в наданні 
дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність

Розглянувши  заяву  гр.  Шаповал  Тетяни  Олександрівни, жительки  с.

Яструбине,  вул.  Садова,  29 про  надання  дозволу  на  розробку  проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 2,0 га

(кадастровий  номер  5924789800:08:005:0079)-  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. Шаповал Тетяні Олександрівні в наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність,

орієнтовною площею 2,0 га (кадастровий номер 5924789800:08:005:0079) -для

особистого селянського господарства за межами населених пунктів на території

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області, в зв’язку з

тим,  що   земельна  ділянка  площею  4.4426  га,  кадастровий  номер

5924789800:08:005:0079 включена  до  Переліку  земельних  ділянок

сільськогосподарського призначення комунальної власності, право оренди яких

виставляється на земельних торгах у формі аукціону окремими лотами у 2021-

2022 роках на території   Миколаївської  сільської  ради(за  межами населених

пунктів).



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 
ДЕСЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 00.06.2021  № проєкт
с. Миколаївка                                                                 
Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки 
у власність

Розглянувши заяву гр. Литовки  Тетяни Іванівни, жительки  м.Суми, вул.
Холодногірська,  37  кв.72 стосовно затвердження  проекту землеустрою  щодо
відведення земельної  ділянки у власність із земель житлової та громадської
забудови для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель  і  споруд,  керуючись  п  34  ст.  26  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 22, 40, 116, 118, 121, 122, 186 Земельного
кодексу  України,  ст.ст.  19,  50  Закону  України  «Про  землеустрій»,  Законом
України «Про Державний земельний кадастр»,  сільська  рада  вирішила:

1.Затвердити  гр.  Литовці  Тетяні  Іванівні проект  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  площею  0,2500  га  (кадастровий  номер
5924786900:13:001:0226)-  для  будівництва  і  обслуговування  житлового
будинку,  господарських  будівель  і  споруд   за  рахунок  земель  житлової  та
громадської забудови, яка знаходиться в с. Северинівка вул. Філоновича, 16 на
території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області. 

2.  Надати  гр.  Литовці  Тетяні  Іванівні у  власність  земельну  ділянку
площею  0,2500  га  з  кадастровим  номером  5924786900:13:001:0226-  для
будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд   за  рахунок  земель  житлової  та  громадської  забудови із  земель
комунальної власності, яка знаходиться в с. Северинівка вул. Філоновича, 16 на
території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області. 

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

4. Гр. Литовці  Тетяні 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,  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 
ДЕСЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 00.06.2021  № проєкт
с. Миколаївка                                                                 
Про реєстрацію права комунальної власності територіальної громади 
земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері
земельних відносин», п. 1 ст. 122 Земельного кодексу України та, керуючись
статтями  26,  59  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
сільська рада вирішила:

 1.Уповноважити   голову  Миколаївської  сільської  ради  С.  Самотоя
зареєструвати право  комунальної власності територіальної громади на земельні
ділянки:
5924789800:08:005:0072, площа 2,0 га; 
5924789800:08:004:0012, площа 2,0 га; 
5924789800:08:002:0162, площа 2,0 га; 

2. Отримати  сільському голові Миколаївської сільської ради С. Самотою
витяги із Державного реєстру речових  прав на нерухоме майно.

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 
ДЕСЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 00.06.2021  № проєкт
с. Миколаївка                                                                 
Про відмову в затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства 

Розглянувши заяву гр. Довгопола Івана Григоровича, жителя м. Суми, вул.
Охтирська 17. прим. 409-А 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,   791,  Земельного  кодексу  України,
сільська  рада  вирішила:

1.Відмовити  гр.  Довгополу  Івану  Григоровичу в  затвердженні  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 2.00 га (кадастровий
номер  5924789800:08:005:0072)-  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   дана земельна ділянка не сформована,  як  об’єкт  цивільного права,
сільська рада не є розпорядником. 

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 
ДЕСЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 00.06.2021  № проєкт
с. Миколаївка                                                                 
Про відмову в затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства 

Розглянувши  заяву  гр.  Гуленка  Віктора  Валентиновича,  жителя  с.
Яструбине, вул. Мічуріна,13 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,  791, Земельного кодексу України, сільська
рада  вирішила:

1.Відмовити гр. Гуленку  Віктору Валентиновичу в затвердженні проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею  2.00 га (кадастровий
номер  5924789800:08:004:0012)-  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  дана  земельна  ділянка  не  сформована,  як  об’єкт  цивільного  права,
сільська рада не є розпорядником.

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 
ДЕСЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 00.06.2021  № проєкт
с. Миколаївка                                                                 
Про відмову в затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства 

Розглянувши  заяву  гр.  Гуленка  Сергія  Валентиновича,  жителя  с.
Яструбине, вул. Мічуріна,13 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,  791, Земельного кодексу України, сільська
рада  вирішила:

1.Відмовити гр. Гуленку Сергію Валентиновичу в затвердженні  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею  2.00 га (кадастровий
номер  5924789800:08:002:0612)-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 дана земельна ділянка не сформована,  як об’єкт  цивільного права,
сільська рада не є розпорядником.

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 
ДЕСЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 00.06.2021  № проєкт
с. Миколаївка                                                                 
Про надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної 
ділянки

 Розглянувши  заяву  гр.  Шаповала  Олександра  Івановича,  жителя  с.
Яструбине,  вул.  Садова,  50  про  надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки,  площею  1,7154  га
(кадастровий  номер  5924789800:08:005:0075)  -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.  Шаповалу  Олександру  Івановичу дозвіл  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  комунальної
власності  із  земель  сільськогосподарського  призначення,  площею  1,7154  га
(кадастровий  номер  5924789800:08:005:0075)-для  ведення  особистого
селянського  господарства  за  межами  населених  пунктів  на  території
Миколаївської сільської ради  Сумського району Сумської області.

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

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



Сільський голова                                                         Сергій САМОТОЙ



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДЕСЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 00.06.2021  № проєкт
с. Миколаївка                                                                 
Про створення громадських 
пасовищ 

Розглянувши  клопотання  уповноважених  осіб  від  власників  великої
рогатої худоби– жителів с. Яструбине Миколаївської сільської ради Сумського
району Сумської області, керуючись ст. ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування  в  Україні»,  ст.  ст.  34,  83  Земельного  Кодексу  України,
сільська рада вирішила:

1.Створити  громадські  пасовища   на  земельних  ділянках  комунальної
власності:  площею  7,4531  га,   кадастровий  номер  5924789800:02:007:0320;
площею 3,2700 га кадастровий номер 5924789800:03:001:0007; площею 42,0809
га, кадастровий номер 5924789800:08:004:0007; площею 2,000 га, кадастровий
номер  5924789800:08:004:0016;  площею  3,2853  га,  кадастровий  номер
5924789800:08:004:0014, які розташовані на території Миколаївської сільської
ради Сумського району Сумської області.

2.Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою  щодо відведення
земельних ділянок для громадських пасовищ.

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 
ДЕСЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 00.06.2021  № проєкт
с. Миколаївка                                                                 
Про  відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність

Розглянувши заяву гр. Тверезовського  Ігоря Олександровича, жителя  м.

Суми, вул. Данила Галицького, 92 про надання дозволу на розробку проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 2,0 га-

для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами

населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району

Сумської  області,  керуючись  ст.ст.  34,  83,  п.7  ст.  118  Земельного  кодексу

України,  ст.26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,

сільська рада  вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Тверезовському  Ігорю  Олександровичу 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

враховуючи  звернення  жителів  с.  Яструбине,  земельна  ділянка  загальною

площею  7.4531 га, кадастровий номер 5924789800:02:007:0320 передбачена для

створення громадських пасовищ. 

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 
ДЕСЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 00.06.2021  № проєкт
с. Миколаївка                                                                 
Про  відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність

Розглянувши заяву гр. Тверезовського Олександра Михайловича, жителя

м.  Суми,  вул.  Комсомольська,  92 про надання дозволу на  розробку проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 2,0 га-

для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами

населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району

Сумської  області,  керуючись  ст.ст.  34,  83,  п.7  ст.  118  Земельного  кодексу

України,  ст.26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,

сільська рада  вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Тверезовському  Олександру  Михайловичу 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

враховуючи  звернення  жителів  с.  Яструбине,  земельна  ділянка  загальною

площею  7.4531 га, кадастровий номер 5924789800:02:007:0320 передбачена для

створення громадських пасовищ. 

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 
ДЕСЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 00.06.2021  № проєкт
с. Миколаївка                                                                 
Про  відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність

Розглянувши  заяву  гр.  Тверезовського  Олександра  Олександровича,

жителя  м.  Суми,  вул.  Комсомольська,  92  про надання дозволу на  розробку

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею

2,0 га- для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за

межами  населених  пунктів  на  території  Миколаївської  сільської  ради

Сумського  району  Сумської  області,  керуючись  ст.ст.  34,  83,  п.7  ст.  118

Земельного  кодексу  України,  ст.26  Закону  України  «Про  місцеве

самоврядування в Україні», сільська рада  вирішила:

1. Відмовити гр. Тверезовському  Олександру Олександровичу 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

враховуючи  звернення  жителів  с.  Яструбине,  земельна  ділянка  загальною

площею  7.4531 га, кадастровий номер 5924789800:02:007:0320 передбачена для

створення громадських пасовищ. 

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 
ДЕСЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 00.06.2021  № проєкт
с. Миколаївка                                                                 
Про  відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність

Розглянувши заяву  гр.  Тверезовської  Тетяни Григорівни, жительки  м.

Суми,  вул.  Комсомольська,  92  про  надання  дозволу  на  розробку  проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 2,0 га-

для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами

населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району

Сумської  області,  керуючись  ст.ст.  34,  83,  п.7  ст.  118  Земельного  кодексу

України,  ст.26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,

сільська рада  вирішила:

1. Відмовити гр.  Тверезовській  Тетяні  Григорівні 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 враховуючи звернення

жителів  с.  Яструбине,  земельна  ділянка  загальною  площею   7.4531  га,

кадастровий  номер  5924789800:02:007:0320 передбачена  для  створення

громадських пасовищ. 

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 
ДЕСЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від 00.06.2021  № проєкт
с. Миколаївка                                                                 
Про надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної 
ділянки

Розглянувши заяву гр.  Берестка  Петра Івановича,  жителя  с.м.т.  Хотінь,
вул.  Банківська,  36 про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою
щодо відведення земельної ділянки, орієнтованою площею 0,52 га для ведення
особистого  селянського  господарства,  яка  розташована  в  межах  населеного
пункту Яструбине на території Миколаївської сільської ради Сумського району
Сумської області, в зв’язку з набуттям права власності, відповідно до договору
купівлі-продажу  від  30.12.2004  року  на  домоволодіння,  розташоване  за
адресою:  с.  Яструбине  вул.  Мічуріна,  27 Миколаївської  сільської  ради,
керуючись п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Закону  України  «Про  землеустрій»,  ст.ст.12,  120,  121  Земельного  кодексу
України, сільська рада вирішила:

1.Надати  гр.  Берестку  Петру  Івановичу дозвіл  на  розробку  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  комунальної  власності  із
земель сільськогосподарського призначення, орієнтованою площею 0,52 га -для
ведення  особистого  селянського  господарства,  яка  розташована  в  межах
населеного пункту с. Яструбине, вул. Мічуріна, 27 на території Миколаївської
сільської ради Сумського району Сумської області.

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

РІШЕННЯ 

від 00.06.2021  № проєкт
с. Миколаївка                                                                 
Про надання дозволу на розробку технічної документації, щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості)

Розглянувши заяву гр.  Берестка  Петра Івановича, жителя  с.м.т.  Хотінь,
вул. Банківська, 36 про надання дозволу на розробку технічної документації,
щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості),  орієнтованою площею 0,08 га для будівництва і  обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка розташована в межах
населеного  пункту  Яструбине на  території  Миколаївської  сільської  ради
Сумського  району  Сумської  області,  в  зв’язку  з  набуттям  права  власності,
відповідно до договору купівлі-продажу від 30.12.2004 року на домоволодіння,
розташоване  за  адресою:  с.  Яструбине  вул.  Мічуріна,  27 Миколаївської
сільської  ради,   керуючись  п.34  ст.26  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», Закону України «Про землеустрій», ст.ст.12, 120,
121 Земельного кодексу України, сільська рада вирішила:

1.Надати  гр.  Берестку  Петру  Івановичу дозвіл  на  розробку  технічної
документації, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості), орієнтованою площею 0,08 га для будівництва і обслуговування
житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд,  з  земель  житлової  та
громадської  забудови  комунальної  власності,  яка  розташована  в  межах
населеного пункту с. Яструбине, вул. Мічуріна, 27 на території Миколаївської
сільської ради Сумського району Сумської області.

2.Рекомендувати  гр.  Берестку  Петру  Івановичу замовити  технічну
документацію,  щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в
натурі (на місцевості) 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 
ДЕСЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 00.06.2021  № проєкт
с. Миколаївка                                                                 
Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність 
для ведення ОСГ 

Розглянувши заяву гр. Пархоменка Юрія Володимировича, жителя с. Миколаївка,
вул. Перемоги, 15 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,  статей 19, 50 Закону України
«Про землеустрій»,  Законом України «Про Державний земельний кадастр»,   сільська
рада вирішила:

1. Затвердити гр. Пархоменку Юрію Володимировичу проект землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  площею  0,42  га  (кадастровий номер
5924785400:02:002:0201) - для  ведення  особистого  селянського  господарства,
яка  знаходиться  за  межами  населених  пунктів  Миколаївської  сільської  ради
Сумського району Сумської області. 

2. Надати гр.  Пархоменку  Юрію Володимировичу у власність земельну
ділянку площею 0,42 га  за  кадастровим номером 5924785400:02:002:0201- 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.  Пархоменку Юрію Володимировичу здійснити державну реєстрацію
права власності земельної  ділянки відповідно до вимог чинного законодавства.



4.  Гр.  Пархоменку  Юрію  Володимировичу 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


