
       

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 15.07.2021   № 60
с. Миколаївка
Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність 
для ведення ОСГ 

Розглянувши заяву гр. Пархоменка Олега Віталійовича, жителя с. Миколаївка, вул.
Першотравнева,  104 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»,  Закону України «Про Державний земельний кадастр»,  сільська рада
вирішила:

1. Затвердити  гр.  Пархоменку  Олегу  Віталійовичу проект  землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  площею  0,70  га  (кадастровий номер
5924785400:02:002:0211) - для  ведення  особистого  селянського  господарства,
яка  знаходиться  за  межами  населених  пунктів  Миколаївської  сільської  ради
Сумського району Сумської області. 

2.  Надати  гр.   Пархоменку  Олегу  Віталійовичу у  власність  земельну
ділянку площею 0,70 га  за  кадастровим номером 5924785400:02:002:0211- 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  Олегу  Віталійовичу здійснити  державну  реєстрацію
права власності земельної  ділянки відповідно до вимог чинного законодавства.

4.  Гр.  Пархоменку  Олегу  Віталійовичу 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. 

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   № 61
с. Миколаївка
Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність 
для ведення ОСГ 

Розглянувши заяву гр.  Живиці  Надії  Дмитрівни,  жительки  с.  Миколаївка,  вул.
Набережна, 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,  ст.ст. 19, 50 Закону України
«Про землеустрій»,  Закону України «Про Державний земельний кадастр»,  сільська рада
вирішила:

1. Затвердити  гр.  Живиці  Надії  Дмитрівні проект  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  площею  0,4545  га  (кадастровий номер
5924785400:02:002:0208) - для  ведення  особистого  селянського  господарства,
яка  знаходиться  за  межами  населених  пунктів  Миколаївської  сільської  ради
Сумського району Сумської області. 

2.  Надати  гр.  Живиці  Надії  Дмитрівні у  власність  земельну  ділянку
площею  0,4545 га   за   кадастровим номером  5924785400:02:002:0208  -  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.  Живиці  Надії  Дмитрівні здійснити  державну  реєстрацію  права
власності земельної  ділянки відповідно до вимог чинного законодавства.

4. Гр. Живиці  Надії Дмитрівні 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. 

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   № 62
с. Миколаївка
Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність 
для ведення ОСГ 

Розглянувши заяву гр. Гошовського Василя Андрійовича, жителя с. Миколаївка, вул.
Миру, 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.ст. 19, 50 Закону України  «Про
землеустрій»,  Законом України «Про Державний земельний кадастр»,   сільська рада
вирішила:

1. Затвердити  гр. Гошовському  Василю Андрійовичу проект землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  площею  0,20  га  (кадастровий номер
5924785400:02:002:0220) - для  ведення  особистого  селянського  господарства,
яка  знаходиться  за  межами  населених  пунктів  Миколаївської  сільської  ради
Сумського району Сумської області. 

2.  Надати  гр.  Гошовському  Василю  Андрійовичу у  власність  земельну
ділянку площею 0,20 га  за  кадастровим номером 5924785400:02:002:0220 - 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. Гошовському  Василю Андрійовичу здійснити державну реєстрацію
права власності земельної  ділянки відповідно до вимог чинного законодавства.

4. Гр. Гошовському Василю Андрійовичу 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. 

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   № 63
с. Миколаївка
Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність 
для ведення ОСГ 

Розглянувши заяву гр. Ніколенко Світлани Анатоліївни, жительки с. Софіївка, вул.
Центральна, 69 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»,  Закону України «Про Державний земельний кадастр»,  сільська рада
вирішила:

1. Затвердити гр. Ніколенко Світлані Анатоліївні проект землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки  площею  0,25  га  (кадастровий номер
5924785400:03:002:0063) - для  ведення  особистого  селянського  господарства,
яка  знаходиться  за  межами  населених  пунктів  Миколаївської  сільської  ради
Сумського району Сумської області. 

2. Надати гр. Ніколенко Світлані Анатоліївні у власність земельну ділянку
площею 0,25 га  за  кадастровим номером 5924785400:03:002:0063- 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. Ніколенко Світлані Анатоліївні здійснити державну реєстрацію права
власності земельної  ділянки відповідно до вимог чинного законодавства.

4.  Гр.  Ніколенко  Світлані  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. 

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   № 64
с. Миколаївка
Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність 
для ведення ОСГ 

Розглянувши  заяву  гр.  Ковальова  Олександра  Володимировича,  жителя  с.
Миколаївка, вул. Миру, 5 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»,  Закону України «Про Державний земельний кадастр»,  сільська рада
вирішила:

1. Затвердити  гр.  Ковальову  Олександру  Володимировичу проект
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,20 га  (кадастровий
номер  5924785400:02:002:0204) - для  ведення  особистого  селянського
господарства,  яка  знаходиться  за  межами  населених  пунктів  Миколаївської
сільської ради Сумського району Сумської області. 

2.  Надати  гр.  Ковальову  Олександру  Володимировичу у  власність
земельну  ділянку  площею  0,20 га   за   кадастровим номером
5924785400:02:002:0204-  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.  Ковальову  Олександру  Володимировичу здійснити  державну
реєстрацію права власності  земельної   ділянки відповідно до вимог чинного
законодавства.



4.  Гр.  Ковальову  Олександру  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. 

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   № 65
с. Миколаївка
Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність 
для ведення ОСГ 

Розглянувши заяву гр. Глиненка Віктора Миколайовича, жителя с. Миколаївка, вул.
Миру, 12  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»,  Закону України «Про Державний земельний кадастр»,   сільська рада
вирішила:

1. Затвердити  гр.  Глиненку  Віктору  Миколайовичу проект  землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  площею  1.4  га  (кадастровий номер
5924785400:02:003:0223) - для  ведення  особистого  селянського  господарства,
яка  знаходиться  за  межами  населених  пунктів  Миколаївської  сільської  ради
Сумського району Сумської області. 

2.  Надати  гр.  Глиненку  Віктору  Миколайовичу у  власність  земельну
ділянку площею 1.4 га   за  кадастровим номером 5924785400:02:003:0223 - 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  Віктору Миколайовичу  здійснити  державну  реєстрацію
права власності земельної  ділянки відповідно до вимог чинного законодавства.



4. Гр. Глиненку  Віктору Миколайовичу 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. 

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   № 66
с. Миколаївка
Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність 
для ведення ОСГ 

Розглянувши заяву гр. Мокренко  Ірини Володимирівни, жительки с. Миколаївка,
вул.  Набережна,  12 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»,  Закону України «Про Державний земельний кадастр»,  сільська рада
вирішила:

1. Затвердити гр. Мокренко Ірині Володимирівні проект землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки  площею  0,4512  га  (кадастровий номер
5924785400:02:002:0207) - для  ведення  особистого  селянського  господарства,
яка  знаходиться  за  межами  населених  пунктів  Миколаївської  сільської  ради
Сумського району Сумської області. 

2. Надати гр. Мокренко Ірині Володимирівні у власність земельну ділянку
площею  0,4512 га   за   кадастровим номером  5924785400:02:002:0207-  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. Мокренко Ірині Володимирівні здійснити державну реєстрацію права
власності земельної  ділянки відповідно до вимог чинного законодавства.



4.  Гр.  Мокренко  Ірині  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. 

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   № 67
с. Миколаївка
Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність 
для ведення ОСГ 

Розглянувши заяву гр. Іванова Володимира Анатолійовича, жителя с. Миколаївка,
вул. Першотравнева, 47 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 »,  Закону України «Про Державний земельний кадастр»,   сільська
рада вирішила:

1. Затвердити гр. Іванову  Володимиру Анатолійовичу проект землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  площею  0,85  га  (кадастровий номер
5924785400:02:003:0219) - для  ведення  особистого  селянського  господарства,
яка  знаходиться  за  межами  населених  пунктів  Миколаївської  сільської  ради
Сумського району Сумської області. 

2.  Надати  гр.  Іванову  Володимиру Анатолійовичу у  власність  земельну
ділянку площею 0,85 га  за  кадастровим номером 5924785400:02:003:0219- 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. Іванову  Володимиру Анатолійовичу здійснити державну реєстрацію
права власності земельної  ділянки відповідно до вимог чинного законодавства.

4. Гр. Іванову Володимиру 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. 

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   № 68
с. Миколаївка
Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність 
для ведення ОСГ 

Розглянувши заяву гр. Андросова Андрія Валерійовича, жителя с. Миколаївка, вул.
Набережна, 3 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»,  Закону України «Про Державний земельний кадастр»,  сільська рада
вирішила:

1. Затвердити  гр.  Андросову  Андрію  Валерійовичу проект  землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  площею  0,5  га  (кадастровий номер
5924785400:02:002:0192) - для  ведення  особистого  селянського  господарства,
яка  знаходиться  за  межами  населених  пунктів  Миколаївської  сільської  ради
Сумського району Сумської області. 

2.  Надати  гр.  Андросову  Андрію  Валерійовичу у  власність  земельну
ділянку площею 0,5 га   за  кадастровим номером  5924785400:02:002:0192- 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.  Андросову  Андрію  Валерійовичу здійснити  державну  реєстрацію
права власності земельної  ділянки відповідно до вимог чинного законодавства.

4. Гр. Андросову  Андрію Валерійовичу 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. 

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   № 69
с. Миколаївка
Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність 
для ведення ОСГ 

Розглянувши заяву гр. Поправко Ірини Юріївни, жительки м. Суми, вул. Герасима
Кондратьєва 122, кв.83 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»,  Закону України «Про Державний земельний кадастр»,  сільська рада
вирішила:

1. Затвердити  гр.  Поправко  Ірині  Юріївні проект  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  площею  0,6  га  (кадастровий номер
5924785400:02:002:0196) - для  ведення  особистого  селянського  господарства,
яка  знаходиться  за  межами  населених  пунктів  Миколаївської  сільської  ради
Сумського району Сумської області. 

2.  Надати  гр.  Поправко  Ірині  Юріївні у  власність  земельну  ділянку
площею 0,6 га   за  кадастровим номером  5924785400:02:002:0196- 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.  Поправко  Ірині  Юріївні здійснити  державну  реєстрацію  права
власності земельної  ділянки відповідно до вимог чинного законодавства.

4.  Гр.  Поправко  Ірині Юріївні 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. 

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   № 70
с. Миколаївка
Про надання дозволу на 
розробку технічної документації 
щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки 

Розглянувши  заяву  гр.  Прокопенка  Вячеслава  Вячеславовича, який
проживає  м.  Суми,  вул.  Праці  8,кв.57 про  надання  дозволу  на  розробку
технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення   меж  земельної
ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва  на  території  Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району
Сумської області, відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26,  статті 42 Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,   Земельного  кодексу
України,  Розділу  Х  «Перехідних  положень»,  Закону  України  «Про
землеустрій»,  Закону  України   «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» від 10.07.2018 року № 2498-VIII,  Закону  України  «Про
державну  реєстрацію  речових   прав   на  нерухоме  майно  та  їх  обтяжень»,
враховуючи  свідоцтво  про  право  на  спадщину  за  законом  від  25.05.2021,
сільська  рада   вирішила:

1. Надати  гр. Прокопенку Вячеславу Вячеславовичу дозвіл на розробку  
технічної  документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної   ділянки   в  натурі  (на  місцевості)  для  ведення  товарного
сільськогосподарського виробництва  з  метою виділення в натурі  земельної
частки (паю), на підставі Сертифікату на право на земельну частку (пай), серія



СМ  №  018506  за   №  111  від  08.04.1996  року,   розміром  4,90  в  умовних
кадастрових  гектарах,  яка  розташована  на  території  Миколаївської  сільської
ради Сумського району Сумської області. 

2. Гр. Прокопенку Вячеславу Вячеславовичу розробити технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки   в натурі (на місцевості)   та подати на  розгляд сесії сільської ради.

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   № 71
с. Миколаївка
Про резервування цінних 
для заповідання територій 
та об’єктів

З   метою  недопущення  знищення  або  руйнування  в  результаті
господарської  діяльності  цінних  для  заповідання  територій  та  об’єктів  до
прийняття  у  встановленому порядку  рішень про  організацію чи  оголошення
територій та об’єктів природно-заповідного фонду і виділення необхідних для
цього коштів,  відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26,  статті 42 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Законом України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення
системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», сільська рада
вирішила:  

1. Зарезервувати  цінні  для  заповідання   земельні  ділянки  комунальної
власності:

 площею 8.0934 га, кадастровий номер 5924789800:06:007:0009; 
 площею 3.6559 га, кадастровий номер 5924789800:06:007:0008; 

площею 2.5007 га, кадастровий номер 5924789800:06:007:0012; 
площею 4.9252 га, кадастровий номер 5924789800:06:007:0011; 
площею 17.5319 га, кадастровий номер 5924783200:01:004:0051; 
площею  6.6505 га, кадастровий номер  5924789800:06:007:00104; 
площею 2.5811 га, кадастровий номер 5924783200:01:004:0053; 
площею 23.1623 га, кадастровий номер 5924783200:01:002:0022; 
площею 15.8053 га, кадастровий номер 5924783200:01:002:0023
площею 1.0759 га, кадастровий номер 5924783200:03:008:0147 



         площею 2.2282 га, кадастровий номер 5924786900:02:001:0219;  
площею 8.2198 га, кадастровий номер 5924785400:02:002:0160;
площею 12,1468 га, кадастровий номер 5924786700:03:003:0310.

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. 

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   № 72
с. Миколаївка
Про відмову в наданні 
дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки

Розглянувши  заяву  гр.  Демченка  Артема  Олександровича,  жителя
м. Суми, вул.  Харківська 23/1, кв.19  стосовно надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  орієнтовною площею
2,00га-для ведення особистого селянського господарства,  яка розташована за
межами  населених  пунктів  на  території  Миколаївської  сільської  ради
Сумського  району  Сумської  області  Сумській  області,  керуючись  ст.  144
Конституції  України,  п.  34    ст.  26  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні»,  ст.ст.  12,  116,  118,  121,  122 Земельного кодексу
України, ст. ст. 2, 6 Закону України «Про землеустрій», ст. 37 Закону України
«Про охорону земель», ст. 55 Закону України "Про природно-заповідний фонд
України", сільська  рада вирішила:

 1.Відмовити  Демченку  Артему Олександровичу  у  наданні  дозволу  на
розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  з
кадастровим номером  5924783200:01:004:0051,   орієнтовною площею 2,00га-
для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами
населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району
Сумської області Сумській області з наступних підстав: землі, за рахунок яких
планується  відведення  земельної  ділянки  у  власність  відносяться  до  земель
сільськогосподарського призначення- (сіножаті), що не відповідає призначенню

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12#_blank


та  принципам землеустрою,  визначеним статтями 2,  6  Закону України «Про
землеустрій»,  в  частині  створення  раціональної  системи  землеволодіння  та
землекористування, а також вимогам Закону України «Про охорону земель».
Оскільки  сіножаті  можуть  бути  у  складі  земель  для  будь-якого
сільськогосподарського  призначення,  але  прямо  забороняється  розорювання
сіножатей,  відповідно  до  частини  3  ст.  37  Закону  України  «Про  охорону
земель»,  а  саме  на  землях  сільськогосподарського  призначення  може  бути
обмежена діяльність щодо розорювання сіножатей, пасовищ.

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. 

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   № 73
с. Миколаївка
Про відмову в наданні 
дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки

Розглянувши заяву гр. Демченко  Тетяни Борисівни,  жительки  м. Суми,
вул.  Миру  9,  кв.  23  стосовно  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 Сумській області,  керуючись ст. 144 Конституції України, п.
34   ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12,
116, 118,   121,  122 Земельного кодексу України, ст.  ст.  2,  6 Закону України
«Про землеустрій»,   сільська  рада вирішила:

 1.Відмовити Демченко  Тетяні Борисівні  у наданні дозволу на розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  з  кадастровим
номером  5924783200:01:004:0050,   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 Сумській області в зв’язку тим, що земельна ділянка площею  39.0709
га,  кадастровий  номер  5924783200:01:004:0050  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 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. 

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   № 74
с. Миколаївка
Про відмову в наданні 
дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки

Розглянувши  заяву  гр.  Демченко  Юлії  Валентинівни, жительки
с. Косівщина, вул. Липова, 2/4  стосовно надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки  орієнтовною площею 2,00га-
для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами
населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району
Сумської області Сумській області,  керуючись ст. 144 Конституції України, п.
34   ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12,
116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, ст.ст. 2, 6 Закону України «Про
землеустрій»,  ст.  37  Закону  України  «Про  охорону  земель»,  ст.  55 Закону
України "Про природно-заповідний фонд України", сільська  рада вирішила:

 1.Відмовити Демченко Юлії Валентинівні  у наданні дозволу на розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  з  кадастровим
номером  5924783200:01:004:0051,   орієнтовною  площею  2,00га-для  ведення
особистого селянського господарства,  яка розташована за межами населених
пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської
області  Сумській  області  з  наступних  підстав:  землі,  за  рахунок  яких
планується  відведення  земельної  ділянки  у  власність  відносяться  до  земель
сільськогосподарського призначення- (сіножаті), що не відповідає призначенню

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12#_blank
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12#_blank


та  принципам землеустрою,  визначеним статтями 2,  6  Закону України «Про
землеустрій»,  в  частині  створення  раціональної  системи  землеволодіння  та
землекористування, а також вимогам Закону України «Про охорону земель».
Оскільки  сіножаті  можуть  бути  у  складі  земель  для  будь-якого
сільськогосподарського  призначення,  але  прямо  забороняється  розорювання
сіножатей,  відповідно  до  частини  3  ст.  37  Закону  України  «Про  охорону
земель»,  а  саме  на  землях  сільськогосподарського  призначення  може  бути
обмежена діяльність щодо розорювання сіножатей, пасовищ.

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. 

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   № 75
с. Миколаївка
Про відмову в наданні 
дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки

Розглянувши заяву гр. Демченка Володимира Івановича, жителя  м. Суми,
вул.  2-га  Продольна,  39  стосовно  надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки  орієнтовною площею 2,00га-
для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами
населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району
Сумської області Сумській області,  керуючись ст. 144 Конституції України, п.
34   ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12,
116, 118,121, 122 Земельного кодексу України, ст. ст. 2, 6 Закону України «Про
землеустрій»,   сільська  рада вирішила:

 1.Відмовити  Демченку  Володимиру  Івановичу  у  наданні  дозволу  на
розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  з
кадастровим номером  5924783200:01:004:0050,   орієнтовною площею 2,00га-
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 тим, що земельна ділянка площею
39.0709 га, кадастровий номер 5924783200:01:004:0050 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 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. 

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   № 76
с. Миколаївка
Про відмову в наданні 
дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки

Розглянувши заяву гр. Демченка Олександра Івановича, жителя  м. Суми,
вул.  Гетьмана  Мазепи,1  стосовно  надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки  орієнтовною площею 2,00га-
для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами
населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району
Сумської області Сумській області,  керуючись ст. 144 Конституції України, п.
34   ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12,
116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, ст.ст. 2, 6 Закону України «Про
землеустрій»,  ст.  37  Закону  України  «Про  охорону  земель»,  ст.  55 Закону
України «Про природно-заповідний фонд України», сільська  рада вирішила:

 1.Відмовити  Демченку  Олександру  Івановичу  у  наданні  дозволу  на
розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  з
кадастровим номером  5924783200:01:004:0051,  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 Сумській області з наступних підстав: землі, за рахунок яких
планується  відведення  земельної  ділянки  у  власність  відносяться  до  земель
сільськогосподарського призначення- (сіножаті), що не відповідає призначенню
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та  принципам землеустрою,  визначеним статтями 2,  6  Закону України «Про
землеустрій»,  в  частині  створення  раціональної  системи  землеволодіння  та
землекористування, а також вимогам Закону України «Про охорону земель».
Оскільки  сіножаті  можуть  бути  у  складі  земель  для  будь-якого
сільськогосподарського  призначення,  але  прямо  забороняється  розорювання
сіножатей,  відповідно  до  частини  3  ст.  37  Закону  України  «Про  охорону
земель»,  а  саме  на  землях  сільськогосподарського  призначення  може  бути
обмежена діяльність щодо розорювання сіножатей, пасовищ.

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. 

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   № 77
с. Миколаївка
Про відмову в наданні 
дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки

Розглянувши  заяву  гр.  Демченка  Романа  Олександровича, жителя
с. Косівщина, вул. Липова, 2/4  стосовно надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки  орієнтовною площею 2,00га-
для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами
населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району
Сумської області Сумській області,  керуючись ст. 144 Конституції України, п.
34   ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.12,
116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, ст.ст. 2, 6 Закону України «Про
землеустрій»,  ст.  37  Закону  України  «Про  охорону  земель»,  ст.  55 Закону
України «Про природно-заповідний фонд України» , сільська  рада вирішила:

 1.Відмовити  Демченку  Роману  Олександровичу  у  наданні  дозволу  на
розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  з
кадастровим номером  5924783200:01:004:0051,   орієнтовною площею 2,00га-
для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами
населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району
Сумської області Сумській області з наступних підстав: землі, за рахунок яких
планується  відведення  земельної  ділянки  у  власність  відносяться  до  земель
сільськогосподарського призначення- (сіножаті), що не відповідає призначенню
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та  принципам землеустрою,  визначеним статтями 2,  6  Закону України «Про
землеустрій»,  в  частині  створення  раціональної  системи  землеволодіння  та
землекористування, а також вимогам Закону України «Про охорону земель».
Оскільки  сіножаті  можуть  бути  у  складі  земель  для  будь-якого
сільськогосподарського  призначення,  але  прямо  забороняється  розорювання
сіножатей,  відповідно  до  частини  3  ст.  37  Закону  України  «Про  охорону
земель»,  а  саме  на  землях  сільськогосподарського  призначення  може  бути
обмежена діяльність щодо розорювання сіножатей, пасовищ.

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. 

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   № 78
с. Миколаївка
Про відмову в наданні 
дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки

Розглянувши  заяву  гр.  Карпенка  Сергія  Михайловича,  жителя
с.  Косівщинська  сільська  рада,  обслуговуючий  кооператив  “Титул”,  44
стосовно надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки   орієнтовною  площею  2,00га-для  ведення  особистого
селянського господарства,  яка  розташована  за  межами населених пунктів  на
території  Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської  області
Сумській області, керуючись ст. 144 Конституції України, п. 34   ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.12, 116, 118, 121, 122
Земельного кодексу України, ст.ст. 2, 6 Закону України «Про землеустрій», ст.
37  Закону  України  «Про  охорону  земель»,  ст.  55 Закону  України «Про
природно-заповідний фонд України», сільська  рада вирішила:

 1.Відмовити  Карпенку  Сергію  Михайловичу  у  наданні  дозволу  на
розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  з
кадастровим номером  5924783200:01:004:0051,   орієнтовною площею 2,00га-
для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами
населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району
Сумської області Сумській області з наступних підстав: землі, за рахунок яких
планується  відведення  земельної  ділянки  у  власність  відносяться  до  земель
сільськогосподарського призначення- (сіножаті), що не відповідає призначенню
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та  принципам землеустрою,  визначеним статтями 2,  6  Закону України «Про
землеустрій»,  в  частині  створення  раціональної  системи  землеволодіння  та
землекористування, а також вимогам Закону України «Про охорону земель».
Оскільки  сіножаті  можуть  бути  у  складі  земель  для  будь-якого
сільськогосподарського  призначення,  але  прямо  забороняється  розорювання
сіножатей,  відповідно  до  частини  3  ст.  37  Закону  України  «Про  охорону
земель»,  а  саме  на  землях  сільськогосподарського  призначення  може  бути
обмежена діяльність щодо розорювання сіножатей, пасовищ.

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. 

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   № 80
с. Миколаївка
Про відмову в наданні 
дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки

Розглянувши  заяву  гр.  Макарова  Валерія  Володимировича, жителя
м.  Суми,  вул.  М.  Лушпи  24,  кв.68  стосовно  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  Сумській  області,  керуючись  ст.  144
Конституції України, п.34   ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», ст.ст.12,116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, ст.ст. 2, 6
Закону України «Про землеустрій»,   сільська  рада вирішила:

 1.Відмовити Макарову  Валерію Володимировичу  у наданні дозволу на
розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  з
кадастровим номером  5924783200:01:004:0050,   орієнтовною площею 2,00га-
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 тим, що земельна ділянка площею
39.0709 га, кадастровий номер 5924783200:01:004:0050 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 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. 

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   № 81
с. Миколаївка
Про відмову в наданні 
дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки

Розглянувши заяву гр. Макарової Анастасії Сергіївни, жительки  м. Суми,
вул.  Нижньохолодногірська  3,  кв.21 стосовно  надання  дозволу  на  розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  орієнтовною площею
2,00га-для ведення особистого селянського господарства,  яка розташована за
межами  населених  пунктів  на  території  Миколаївської  сільської  ради
Сумського  району  Сумської  області  Сумській  області,  керуючись  ст.  144
Конституції  України,  п.  34    ст.  26  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні»,  ст.ст.  12,  116,  118,  121,  122 Земельного кодексу
України, ст.ст. 2, 6 Закону України « Про землеустрій», ст. 37 Закону України
«Про охорону земель», ст. 55 Закону України «Про природно-заповідний фонд
України», сільська  рада вирішила:

 1.Відмовити  Макаровій  Анастасії  Сергіївні  у  наданні  дозволу  на
розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  з
кадастровим номером  5924783200:01:004:0051,   орієнтовною площею 2,00га-
для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами
населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району
Сумської області Сумській області з наступних підстав: землі, за рахунок яких
планується  відведення  земельної  ділянки  у  власність  відносяться  до  земель
сільськогосподарського призначення- (сіножаті), що не відповідає призначенню
та принципам землеустрою,  визначеним статтями 2,  6  Закону України «Про
землеустрій»,  в  частині  створення  раціональної  системи  землеволодіння  та
землекористування, а також вимогам Закону України «Про охорону земель».
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Оскільки  сіножаті  можуть  бути  у  складі  земель  для  будь-якого
сільськогосподарського  призначення,  але  прямо  забороняється  розорювання
сіножатей,  відповідно  до  частини  3  ст.  37  Закону  України  «Про  охорону
земель»,  а  саме  на  землях  сільськогосподарського  призначення  може  бути
обмежена діяльність щодо розорювання сіножатей, пасовищ.

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. 

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   № 82
с. Миколаївка
Про відмову в наданні 
дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки

Розглянувши  заяву  гр.  Даценко  Марини  Сергіївни, жительки
Косівщинська сільська рада , обслуговуючий кооператив “Титул”, 43 стосовно
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  Сумській
області,  керуючись ст. 144 Конституції України, п. 34   ст. 26 Закону України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  ст.ст.  12,  116,  118,  121,  122
Земельного кодексу України, ст.ст. 2, 6 Закону України « Про землеустрій», ст.
37  Закону  України  «Про  охорону  земель»,  ст.  55 Закону  України "Про
природно-заповідний фонд України", сільська  рада вирішила:

 1.Відмовити Даценко  Марині Сергіївні  у наданні дозволу на розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  з  кадастровим
номером  5924783200:01:004:0051,   орієнтовною  площею  2,00га-для  ведення
особистого селянського господарства,  яка розташована за межами населених
пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської
області  Сумській  області  з  наступних  підстав:  землі,  за  рахунок  яких
планується  відведення  земельної  ділянки  у  власність  відносяться  до  земель
сільськогосподарського призначення- (сіножаті), що не відповідає призначенню
та принципам землеустрою,  визначеним статтями 2,  6  Закону України «Про
землеустрій»,  в  частині  створення  раціональної  системи  землеволодіння  та
землекористування, а також вимогам Закону України «Про охорону земель».

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12#_blank


Оскільки  сіножаті  можуть  бути  у  складі  земель  для  будь-якого
сільськогосподарського  призначення,  але  прямо  забороняється  розорювання
сіножатей,  відповідно  до  частини  3  ст.  37  Закону  України  «Про  охорону
земель»,  а  саме  на  землях  сільськогосподарського  призначення  може  бути
обмежена діяльність щодо розорювання сіножатей, пасовищ.

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. 

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   № 83
с. Миколаївка
Про відмову в наданні 
дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки

Розглянувши  заяву  гр.  Даценка  Богдана  Юрійовича, жителя
Косівщинська сільська рада , обслуговуючий кооператив “Титул”, 43 стосовно
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки   орієнтовною  площею  2,00га-для  ведення  особистого  селянського
господарства,  яка  розташована  за  межами  населених  пунктів  на  території
Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської  області  Сумській
області,  керуючись ст. 144 Конституції України, п. 34   ст. 26 Закону України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  ст.ст.  12,  116,  118,  121,  122
Земельного кодексу України, ст.ст. 2, 6 Закону України «Про землеустрій», ст.
37  Закону  України  «Про  охорону  земель»,  ст.  55 Закону  України «Про
природно-заповідний фонд України», сільська  рада вирішила:

 1.Відмовити Даценку Богдану Юрійовичу  у наданні дозволу на розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  з  кадастровим
номером  5924783200:01:004:0051,   орієнтовною  площею  2,00га-для  ведення
особистого селянського господарства,  яка розташована за межами населених
пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської
області  Сумській  області  з  наступних  підстав:  землі,  за  рахунок  яких
планується  відведення  земельної  ділянки  у  власність  відносяться  до  земель
сільськогосподарського призначення- (сіножаті), що не відповідає призначенню
та принципам землеустрою,  визначеним статтями 2,  6  Закону України «Про
землеустрій»,  в  частині  створення  раціональної  системи  землеволодіння  та
землекористування, а також вимогам Закону України «Про охорону земель».

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12#_blank


Оскільки  сіножаті  можуть  бути  у  складі  земель  для  будь-якого
сільськогосподарського  призначення,  але  прямо  забороняється  розорювання
сіножатей,  відповідно  до  частини  3  ст.  37  Закону  України  «Про  охорону
земель»,  а  саме  на  землях  сільськогосподарського  призначення  може  бути
обмежена діяльність щодо розорювання сіножатей, пасовищ.

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. 

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   № 84
с. Миколаївка
Про відмову в наданні 
дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки

Розглянувши заяву гр. Суровцова Вадима Борисовича, жителя  м. Суми,
вул. Героїв Крут 82”А”, кв.11  стосовно надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки  орієнтовною площею 2,00га-
для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами
населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району
Сумської області Сумській області,  керуючись ст. 144 Конституції України, п.
34   ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12,
116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, ст.ст. 2, 6 Закону України «Про
землеустрій»,   сільська  рада вирішила:

 1.Відмовити  Суровцову  Вадиму  Борисовичу  у  наданні  дозволу  на
розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  з
кадастровим номером  5924783200:01:004:0050,   орієнтовною площею 2,00га-
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 тим, що земельна ділянка площею
39.0709 га, кадастровий номер 5924783200:01:004:0050 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 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. 

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   № 85
с. Миколаївка
Про  включення  земельної  ділянки  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)  та  надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  зі  зміною  цільового
призначення 

Розглянувши заяву директора ТОВ “За мир” А.М. Зубка щодо включення
до Переліку земельних ділянок, права на які буде виставлено в 2021 на земельні
торги  Миколаївською сільською радою Сумського  району,  земельні  ділянки
комунальної власності сільськогосподарського призначення, площею 7.3664 га
з  кадастровим  номером  5924783200:03:006:0024,  площею  0.7598  га,
кадастровий  номер  5924783200:05:003:007,  які  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.Включити  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)  та
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  зі  зміною  цільового  призначення  земельну  ділянку  комунальної
власності сільськогосподарського призначення, площею 7.3664га з кадастровим
номером  5924783200:03:006:0024,  яка  розташована  за  межами  населених
пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської
області.



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. 

Секретар сільської ради   Вікторія НЕПИЙВОДА


