
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ
від 15.07.2021   № 140
с. Миколаївка
Про надання дозволу на 
розробку технічної 
документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки 
комунальної власності  

Розглянувши  заяву  громадян:  Ковальова  Миколи  Володимировича  с.
Миколаївка,  вул.  Миру,  5; Красулі  Василя  Сергійовича  с.  Миколаївка,  вул.
Шевченка,  28;  Папушенка  Сергія  Григоровича  с.  Миколаївка,  вул.
Першотравнева,  92; Іванченка  Миколи  Олександровича  с.  Миколаївка,  вул.
Пролетарська,  31 щодо надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо поділу земельної  ділянки комунальної  власності   із  земель
сільськогосподарського призначення комунальної власності (кадастровий номер
5924785400:04:001:0285, загальною площею 17,5415 га),  на 5 земельні ділянки
площею: 0,40га;  0,55га; 0,5770га; 0,40га  та 15,6145  га -для ведення особистого
селянського господарства за межами населеного пункту  с. Миколаївка,  районі
вул. Пролетарська 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»,  у  зв’язку  з  проведеним  обміром  площі
земельних ділянок заявників,  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
5924785400:04:001:0285) на 5  земельні ділянки площею: 0,40га;  0,55га; 0,5770га;
0,40га   та  15,6145   га,  яка  розташована   за  межами  населеного  пункту  с.
Миколаївка, в районі вул. Пролетарська, 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.  Рішення сорок дев’ятої сесії сьомого скликання від 29.04.2020 р. № 44
«Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
поділу земельної ділянки комунальної власності», вважати таким, що втратило
чинність.

4.  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. 

Секретар сільської ради                                                Вікторія НЕПИЙВОДА



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ
від 15.07.2021   № 141
с. Миколаївка
Про надання дозволу на 
розробку технічної документації 
із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки комунальної 
власності  

Роглянувши  заяву  гр.  Дем’яненка  Олександра  Миколайовича,  жителя
с. Спаське, вул. Центральна, 12; Кузнецова Віктора Дмитровича. с. Спаське, вул.
Центральна,  76; Пархоменка  Сергія  Володимировича,  с.  Спаське,  вул.
Центральна,  71; Пархоменка  Геннадія  Володимировича,  с.  Спаське,  вул.
Центральна, 62; Шептуна Владислава Віталійовича, с. Спаське, вул. Центральна,
43; Демяненко Антоніни Степанівни, с. Спаське, вул. Центральна, 34;  Кущенка
Романа Юрійович, с. Спаське, вул. Низова, 46; Кущенка Юрія Миколайовича, с.
Спаське, вул. Низова, 46; Кущенко Ольги Миколаївни,  с. Спаське, вул. Низова,
46; Часник  Галини Олександрівни, с.  Суми, сул. Робітнича 87, кв. 1; Бідненка
Миколи  Володимировича,  с.  Спаське,  вул.  Низова,  15;  Красулі  Антоніни
Степанівни,  с.  Спаське,  вул.  Центральна,  32; Красулі  Віктора  Петровича,  с.
Спаське,  вул  Центральна,  20; Прокопенка  Олександра  Олександровича,  с.
Спаське,  вул.  Центральна,  36; Води  Володимира  Євгеновича,  с.  Спаське,  вул.
Центральна,  21; Малимоненко  Лариси  Олександрівни,  с.  Спаське,  вул.
Центральна, 69; Іванченка Миколи Степановича, с. Спаське, вул. Центральна, 66
про  надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
поділу  земельної  ділянки  комунальної  власності   із  земель
сільськогосподарського призначення комунальної власності (кадастровий номер
5924785400:01:003:0105,  загальною  площею  10,9739га),  на  двадцять  одну
земельну ділянки площею: 0,4884 га; 0,3713 га; 0,8500 га; 0,5100 га; 0,4000 га;
0,5000 га; 0,4000 га; 0,6000 га; 1,0800 га; 1,1249 га; 0,3230 га; 0,3400 га; 0,3369 га;
0,4700 га; 0,3200 га; 0,4000 га; 1,5880 га; 0,4780га; 0,1327 га; 0,0569 га; 0,2039 га
- для ведення особистого селянського господарства за межами населеного пункту
с.  Миколаївка,   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  10,9739  га   (кадастровий  номер
5924785400:01:003:0105) на двадцять одну земельну ділянки площею: 0,4884 га;
0,3713 га; 0,8500 га; 0,5100 га; 0,4000 га; 0,5000 га; 0,4000 га; 0,6000 га; 1,0800 га;
1,1249 га; 0,3230 га; 0,3400 га; 0,3369 га; 0,4700 га; 0,3200 га; 0,4000 га; 1,5880 га;
0,4780га; 0,1327 га; 0,0569 га; 0,2039 га,  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.   Рішення  сорок  третьої  позачергової  сесії  сьомого  скликання  від
10.12.2019 р. № 60 «Про надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою  щодо  поділу  земельної  ділянки  комунальної  власності  (гр.
Дем’яненко О.М.)», вважати таким, що втратило чинність.

4.  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. 

Секретар сільської ради                                                Вікторія НЕПИЙВОДА



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ
від 15.07.2021   № 142
с. Миколаївка
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки комунальної власності

Розглянувши заяви громадян Бондаренко  Світлани Миколаївни, жительки
с. Яструбине, вул. Шевченка,  91,  Майбороди  Людмили Петрівни, жительки с.
Яструбине,  вул.  Кооперативна,  48, Саргсяна  Аркаді  Торгомовича,  жителя  с.
Яструбине, вул. Шевченка, 5, Зленко Яни Миколаївни, жительки м. Суми, вул. І.
Сірка  буд.  45,  кв.16, Гніденка  Андрія  Сергійовича,  жителя  с.  Яструбине,  вул.
Шевченка, 49, Куцомелі Олени Миколаївни, жительки м. Суми, вул. Роменська,
буд.110,  кв.4 про  надання  дозволу  на  розробку  технічної  документації  із
землеустрою  щодо  поділу  земельної  ділянки  комунальної  власності  із  земель
сільськогосподарського  призначення  (кадастровий  номер
5924789800:03:006:0058, загальною площею 7,3975 га)  на 7 земельних ділянок
площею 0,5770 га, 0,6905 га, 1,9074 га, 0,9368 га, 2,0 га, 1,0865 га, 0,1993 га, яка
розташована  за  межами  населеного  пункту  с.  Яструбине на   території
Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області та, відповідно
до статей 791, 122 Земельного кодексу України, статті 56 Закону України «Про
землеустрій», статті 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  7,3975  га,  кадастровий  номер
5924789800:03:006:0058  на  7  земельних  ділянок  площею 0,5770  га,  0,6905  га,
1,9074  га,  0,9368  га,  2,0  га,  1,0865  га,  0,1993  га,  яка  розташована  за  межами
населеного  пункту  с.  Яструбине 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. Рішення дев’ятої сесії восьмого скликання від 17.06.2021 р. № 72 «Про
надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу
земельної ділянки комунальної власності», вважати таким, що втратило чинність.



4.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.

Секретар сільської ради                                                Вікторія НЕПИЙВОДА



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ
від 15.07.2021   № 143
с. Миколаївка
Про надання дозволу на 
розробку технічної документації 
із землеустрою щодо поділу  
земельної ділянки 
комунальної власності  

Розглянувши  заяву  гр.  Матвієнко  Раїси  Дмитрівни,  с.  Миколаївка,  вул.
Першотравнева,  58; Лотоха  Павла  Леонідовича,  жителя  с.  Миколаївка,  вул.
Садова, 42; Кальченко  Олени Павлівни, с. Миколаївка, вул. Першотравнева, 28;
Оксьоми  Миколи Івановича,  с.  Миколаївка,  вул.  Молодіжна 8,кв.1; Дубицької
Ольги  Петрівни,  с.  Миколаївка,  вул.  Перемоги,  26 про   надання  дозволу  на
розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки
комунальної  власності   із  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної  власності  (кадастровий  номер  5924785400:02:003:0197,  загальною
площею 9,4885га)  на 7 земельних ділянок площею: 0,7355га; 0,3200га; 0,3000га;
0,6542га; 0,3915 га, 0,2726 га та  6,8147 га -для ведення особистого селянського
господарства  за  межами  населеного  пункту  с.  Миколаївка,  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»,
враховуючи висновки постійної комісії, сільська рада  вирішила: 

1.Надати  дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо
поділу  земельної  ділянки  сільськогосподарського  призначення  комунальної
власності загальною  площею  9,4885га,  кадастровий  номер
5924785400:02:003:0197 на  7  земельних  ділянок  площею:  0,7355га;  0,3200га;
0,3000га; 0,6542га; 0,3915 га, 0,2726 га та  6,8147 га, 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. Рішення сорок дев’ятої сесії восьмого скликання від 29.04.2020 р. № 14 



«Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
поділу земельної ділянки комунальної власності», вважати таким, що втратило
чинність.

4.  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. 

Секретар сільської ради                                                Вікторія НЕПИЙВОДА


