
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ

 РІШЕННЯ

від  13.08.2021                                                                 № 39
с. Миколаївка
Про  відмову в наданні дозволу на розробку технічної документації щодо 
відведення земельної ділянки у власність для житлового будівництва

Розглянувши  заяву  гр.  Костенка  Івана  Григоровича,  жителя  м.  Суми,
вул. Білопільський шлях 61, кв. 54 про надання дозволу на розробку технічної
документації із землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у власність,
орієнтовною  площею  0,25  га
- га для житлового будівництва, яка розташована за межами населеного пункту
с.  Постольне на  території  Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району
Сумської  області,  керуючись  ст.18,  ст.19,  п.4  ст.24  Закону  України  «Про
регулювання  містобудівної  документації»,  ст.19,  ст.20,  ст.186  Земельного
кодексу  України,  ст.  50  Закону  України  «Про  землеустрій»,  ст.26  Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада  вирішила:

  1. Відмовити гр.  Костенку  Івану Григоровичу в відведенні земельної
ділянки  у  власність,  орієнтовною   площею  0,25  га-  для  будівництва  і
обслуговуванням  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд   за
межами населеного пункту  с. Постольне на території Миколаївської сільської
ради  Сумського  району  Сумської  області  в  зв’язку  з  тим,  що  відсутня
містобудівна  документація,  дана  земельна  ділянка  розташована  за  межами
населеного пункту.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань
інфраструктури,  комунальної  власності,  транспорту,  житлово-комунального
господарства,  транспорту,  благоустрою  територій  громади,  містобудування,
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища.
 

 Сільський голова                                                                 Сергій САМОТОЙ



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ

 РІШЕННЯ

від  13.08.2021                                                                 № 40
с. Миколаївка
Про  відмову в наданні дозволу на розробку технічної документації щодо 
відведення земельної ділянки у власність для житлового будівництва

Розглянувши  заяву  гр.  Костенка  Віталія  Івановича,  жителя  м.  Суми,
вул. Білопільський шлях 61, кв. 54 про надання дозволу на розробку технічної
документації із землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у власність,
орієнтовною  площею  0,25
- га для житлового будівництва, яка розташована за межами населеного пункту
с.  Постольне на  території  Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району
Сумської  області,  керуючись  ст.18,  ст.19,  п.4  ст.24  Закону  України  «Про
регулювання  містобудівної  документації»,  ст.19,  ст.20,  ст.186  Земельного
кодексу  України,  ст.  50  Закону  України  «Про  землеустрій»,  ст.26  Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада  вирішила:

  1. Відмовити гр.  Костенку  Віталію Івановичу в відведенні земельної
ділянки  у  власність,  орієнтовною   площею  0,25  га-  для  будівництва  і
обслуговуванням  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд   за
межами населеного пункту  с. Постольне на території Миколаївської сільської
ради  Сумського  району  Сумської  області  в  зв’язку  з  тим,  що  відсутня
містобудівна  документація,  дана  земельна  ділянка  розташована  за  межами
населеного пункту.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань
інфраструктури,  комунальної  власності,  транспорту,  житлово-комунального
господарства,  транспорту,  благоустрою  територій  громади,  містобудування,
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища.
 

 Сільський голова                                                                 Сергій САМОТОЙ



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ

 РІШЕННЯ

від  13.08.2021                                                                 № 41
с. Миколаївка
Про  відмову в наданні дозволу на розробку технічної документації щодо 
відведення земельної ділянки у власність для житлового будівництва

Розглянувши заяву гр.  Вінніченко  Оксани Іванівни, жительки  м. Суми,
вул. Білопільський шлях 61, кв. 54 про надання дозволу на розробку технічної
документації із землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у власність,
орієнтовною  площею  0,25
- га для житлового будівництва, яка розташована за межами населеного пункту
с.  Постольне на  території  Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району
Сумської  області,  керуючись  ст.18,  ст.19,  п.4  ст.24  Закону  України  «Про
регулювання  містобудівної  документації»,  ст.19,  ст.20,  ст.186  Земельного
кодексу  України,  ст.  50  Закону  України  «Про  землеустрій»,  ст.26  Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада  вирішила:

  1.  Відмовити  гр.   Вінніченко  Оксані  Іванівні в  відведенні  земельної
ділянки  у  власність,  орієнтовною   площею  0,25  га-  для  будівництва  і
обслуговуванням  житлового  будинку, господарських  будівель  і  споруд   за
межами населеного пункту  с. Постольне на території Миколаївської сільської
ради  Сумського  району  Сумської  області  в  зв’язку  з  тим,  що  відсутня
містобудівна  документація,  дана  земельна  ділянка  розташована  за  межами
населеного пункту.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань
інфраструктури,  комунальної  власності,  транспорту,  житлово-комунального
господарства,  транспорту,  благоустрою  територій  громади,  містобудування,
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища.
 

 Сільський голова                                                                 Сергій САМОТОЙ



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ

 РІШЕННЯ

від  13.08.2021                                                                 № 42
с. Миколаївка
Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність 
для ведення ОСГ 

Розглянувши заяву гр. Камінського Олександра Едуардовича, жителя с. Яструбине,
вул Садова, 30  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.  Камінському  Олександру  Едуардовичу проект
землеустрою щодо відведення земельної  ділянки площею 2,0 га  (кадастровий
номер  5924789800:08:005:0076) - для  ведення  особистого  селянського
господарства,  яка  знаходиться  за  межами  населених  пунктів  Миколаївської
сільської ради Сумського району Сумської області. 

2. Надати гр. Камінському Олександру Едуардовичу у власність земельну
ділянку площею 2,0 га   за  кадастровим номером 5924789800:08:005:0076- 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.  Камінському  Олександру  Едуардовичу  здійснити  державну
реєстрацію права власності  земельної   ділянки відповідно до вимог чинного
законодавства.

4.  Гр.  Камінському  Олександру  Едуардовичу  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  постійну 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
СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ

 РІШЕННЯ

від  13.08.2021                                                                 № 43
с. Миколаївка
Про  відмову в наданні 
дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність

Розглянувши  заяву  гр.  Гончаренка  Станіслава  Андрійовича,  жителя
м. Суми, вул. Набережна р. Псел, 13 про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 2,00 - га для ведення
особистого селянського господарства,  яка розташована за межами населених
пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської
області,  керуючись  п.7  ст.118  Земельного  кодексу  України,  ст.26  Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада  вирішила:

1. Відмовити гр. Гончаренку  Станіславу Андрійовичу в наданні дозволу
на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність,  площею  2,0  га,  кадастровий  номер  5924789800:08:005:0076-  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,  житлово-комунального  господарства,
транспорту,  благоустрою  територій  громади,  містобудування,  регулювання
земельних відносин та охорони навколишнього середовища.
 

 Сільський голова                                                                 Сергій САМОТОЙ



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ

 РІШЕННЯ

від  13.08.2021                                                                 № 44
с. Миколаївка
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства

Розглянувши заяву гр. Зленко  Яни Миколаївни, жительки  м. Суми, вул.
Івана Сірка 45, кв. 16 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки, площею 0,9368 га- для ведення особистого
селянського господарства,  яка  розташована  за  межами населених пунктів  на
території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області, та
керуючись п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Закону  України  «Про  землеустрій»,  ст.  ст.12,  118,  121  Земельного  кодексу
України  сільська рада вирішила:

1.Надати  гр.  Зленко  Яні  Миколаївні дозвіл  на  розробку  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  комунальної  власності  із
земель  сільськогосподарського  призначення,  площею 0,9368  га  (кадастровий
номер  5924786900:03:006:0080)- для  ведення  особистого  селянського
господарства,  яка  розташована  за  межами  населених  пунктів   на  території
Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області.

2.Рекомендувати  гр.  Зленко  Яні  Миколаївні 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
СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ

 РІШЕННЯ

від  13.08.2021                                                                 № 45
с. Миколаївка
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства

Розглянувши  заяву  гр.  Гніденка  Андрія  Сергійовича,  жителя  с.
Яструбине,  вул.  Шевченка,  43 про  надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки,  площею  1,9074  га-  для
ведення  особистого  селянського  господарства,  яка  розташована  за  межами
населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району
Сумської  області,  та  керуючись  п.34  ст.26  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», Закону України «Про землеустрій», ст.ст.12, 118,
121 Земельного кодексу України  сільська рада вирішила:

1.Надати гр.  Гніденку  Андрію Сергійовичу дозвіл на розробку проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  комунальної  власності  із
земель  сільськогосподарського  призначення,  площею 1,9074  га  (кадастровий
номер  5924786900:03:006:0079)- для  ведення  особистого  селянського
господарства,  яка  розташована  за  межами  населених  пунктів   на  території
Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області.

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

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

Сільський голова                                                                Сергій САМОТОЙ



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ

 РІШЕННЯ

від  13.08.2021                                                                 № 46
с. Миколаївка
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства

Розглянувши  заяву  гр.  Майбороди  Людмили  Петрівни,  жительки
с. Яструбине, вул. Кооперативна, 48 про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки,  площею  0,6905  га-  для
ведення  особистого  селянського  господарства,  яка  розташована  за  межами
населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району
Сумської  області,  та  керуючись  п.34  ст.26  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», Закону України «Про землеустрій», ст.ст.12, 118,
121 Земельного кодексу України  сільська рада вирішила:

1.Надати  гр.  Майбороді  Людмилі  Петрівні дозвіл  на  розробку проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  комунальної  власності  із
земель  сільськогосподарського  призначення,  площею 0,6905  га  (кадастровий
номер  5924786900:03:006:0077)  - для  ведення  особистого  селянського
господарства,  яка  розташована  за  межами  населених  пунктів   на  території
Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області.

2.Рекомендувати  гр.  Майбороді  Людмилі  Петрівні 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
СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ

 РІШЕННЯ

від  13.08.2021                                                                 № 47
с. Миколаївка
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства

Розглянувши  заяву  гр.  Бондаренко  Світлани  Миколаївни,  жительки
с.  Яструбине,  вул.  Шевченко,  91 про  надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки,  площею  0,5770  га-  для
ведення  особистого  селянського  господарства,  яка  розташована  за  межами
населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району
Сумської  області,  та  керуючись  п.34  ст.26  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», Закону України «Про землеустрій», ст.ст.12, 118,
121 Земельного кодексу України  сільська рада вирішила:

1.Надати гр. Бондаренко Світлані Миколаївні дозвіл на розробку проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  комунальної  власності  із
земель  сільськогосподарського  призначення,  площею 0,5770  га  (кадастровий
номер  5924786900:03:006:0078)  - для  ведення  особистого  селянського
господарства,  яка  розташована  за  межами  населених  пунктів   на  території
Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області.

2.Рекомендувати  гр.  Бондаренко  Світлані  Миколаївні 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
СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ

 РІШЕННЯ

від  13.08.2021                                                                 № 48
с. Миколаївка
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства

Розглянувши заяву гр. Куцомелі  Олени Миколаївни, жительки  м. Суми,
вул.  Роменська  110,  кв.  4 про  надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки,  площею  1,0865  га-  для
ведення  особистого  селянського  господарства,  яка  розташована  за  межами
населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району
Сумської  області,  та  керуючись  п.34  ст.26  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», Закону України «Про землеустрій», ст.ст.12, 118,
121 Земельного кодексу України  сільська рада вирішила:

1.Надати  гр.  Куцомелі  Олені  Миколаївні дозвіл  на  розробку  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  комунальної  власності  із
земель  сільськогосподарського  призначення,  площею 1,0865  га  (кадастровий
номер  5924786900:03:006:0075)- для  ведення  особистого  селянського
господарства,  яка  розташована  за  межами  населених  пунктів   на  території
Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області.

2.Рекомендувати  гр.  Куцомелі  Олені  Миколаївні 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
СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ

 РІШЕННЯ

від  13.08.2021                                                                 № 49
с. Миколаївка
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства

Розглянувши  заяву  гр.  Саргсяна  Аркаді  Торгомовича,  жителя  с.
Яструбине,  вул.  Шевченка,  5 про  надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 2,0 га- для ведення
особистого селянського господарства,  яка розташована за межами населених
пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської
області, та керуючись п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», Закону України «Про землеустрій», ст.ст.12,  118, 121 Земельного
кодексу України  сільська рада вирішила:

1.Надати гр. Саргсяну  Аркаді Торгомовичу дозвіл на розробку проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  комунальної  власності  із
земель сільськогосподарського призначення, площею 2,0га (кадастровий номер
5924786900:03:006:0076)- для  ведення  особистого  селянського  господарства,
яка  розташована  за  межами  населених  пунктів   на  території  Миколаївської
сільської ради Сумського району Сумської області.

2.Рекомендувати  гр.  Саргсяну  Аркаді  Торгомовичу 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
СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ

 РІШЕННЯ

від  13.08.2021                                                             № 50
с. Миколаївка
Про  відмову в наданні 
дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність

Розглянувши  заяву  гр.  Дерискиби  Віталія  Вячеславовича,  жителя  с.
Косівщина,  вул.  Шкільна  17,  кв.  1 про  надання  дозволу  на  поділ  земельної
ділянки з  метою формування земельної  ділянки,  орієнтовною площею 2,0га-
для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами
населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району
Сумської  області,  керуючись  п.7  ст.  118  Земельного  кодексу  України,  ст.26
Закону України «Про місцеве  самоврядування  в  Україні»,  враховуючи наказ
Головного управління Дергеокадастру у Сумській області від 12.02.2021 за 
№20-ОТГ, сільська рада  вирішила:

1. Відмовити гр. Дерискибі  Віталію Вячеславовичу в наданні дозволу на
розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки
загальною площею 2,5199га, кадастровий номер 5924789800:03:002:0160 на дві
земельні  ділянки  орієнтовними  площами   0,5199  га,  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   земельна  ділянка  площею  2,5199 га,  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
СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ

 РІШЕННЯ

від  13.08.2021                                                            № 51
с. Миколаївка
Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) для ведення особистого селянського господарства 

Розглянувши  заяву  гр.  Темченка  Миколи  Павловича,  жителя  с.
Яструбине,  вул.  Мічуріна,  69 про  затвердження  технічної  документації  із
землеустрою  щодо  встановлення   меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості) для  ведення особистого селянського господарства за адресою: с.
Яструбине,  вул.  Мічуріна,  69  (дорізка) на  території  Миколаївської  сільської
ради Сумського району Сумської області,  розроблена Північною регіональною
філією ДП «УкрДАГП» та,  керуючись статтями 143, 144 Конституції України,
відповідно до статей 12,  81, 91, 116, 118, 120, 121, 125 Земельного кодексу
України, статті 55 Закону України «Про землеустрій» та пункту 34 частини 1
статті  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська
рада вирішила:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,40 га,
кадастровий  номер  5924789800:05:010:0101-  для  ведення  особистого
селянського  господарства,  яка  розташована  в  межах  населеного  пункту  с.
Яструбине,  вул.  Мічуріна,  69 на  території  Миколаївської  сільської  ради
Сумського району Сумської області.

2. Передати гр. Темченку Миколі Павловичу земельну ділянку в приватну
власність   площею  0,40  га,  кадастровий  номер  5924789800:05:010:0101-  для
ведення  особистого  селянського  господарства,  яка  розташована  в  межах
населеного пункту с. Яструбине, вул. Мічуріна, 69 на території Миколаївської
сільської ради Сумського району Сумської області.



3. Право власності на земельну ділянку   виникає з моменту державної
реєстрації  цього  права  та  оформлюється  відповідно  до  закону  України  про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. 
  3.1.  Гр.  Темченку  Миколі  Павловичу зареєструвати право власності  на
земельні ділянки відповідно до статей 125, 126 Земельного Кодексу України. 
 4. Земельному відділу сільської ради внести відповідні зміни в земельно-
облікові документи.

Сільський  голова                                                                           Сергій
САМОТОЙ   



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ

 РІШЕННЯ

від  13.08.2021                                                             № 52
с. Миколаївка
Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність 
для ведення ОСГ 

Розглянувши заяву гр.  Лихобаби  Ігоря Вікторовича, жителя  м. Суми, проспект
Тараса  Шевченка,  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.  Лихобабі  Ігорю Вікторовичу проект землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки  площею  1,6349  га  (кадастровий номер
5924789800:08:001:0102) - для  ведення  особистого  селянського  господарства,
яка  знаходиться  за  межами  населених  пунктів  Миколаївської  сільської  ради
Сумського району Сумської області. 

2. Надати гр. Лихобабі  Ігорю Вікторовичу у власність земельну ділянку
площею 1,6349 га з кадастровим номером 5924789800:08:001:0102- 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. Лихобабі  Ігорю Вікторовичу здійснити державну реєстрацію права
власності земельної  ділянки відповідно до вимог чинного законодавства.

4.  Гр.  Лихобабі  Ігорю  Вікторовичу 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
СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ

 РІШЕННЯ

від  13.08.2021                                                                 № 53
с. Миколаївка
Про реєстрацію права комунальної 
власності територіальної громади 
земельних ділянок під водними 
об’єктами

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері
земельних  відносин»,  пункту  1  статті  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 під водними об’єктами: (Додаток 1).
 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



Додаток 1 
до рішення  одинадцятої позачергової 
сесії восьмого скликання 
від 13.08.2021року № 53

Кадастровий номер площа

5924785400:04:002:0117 27,5163

5924785400:03:005:0082 9,9994

5924785400:02:003:0130 23,3916

5924785400:01:001:0035 12,714

5924785400:02:003:0127 4,8012

5924784200:03:005:0023   25,5592

5924784200:01:004:0152 5,1333

5924784200:03:006:0001 32,1489

5924784200:03:010:0001 25,0005

5924784200:03:014:0001 20,8509

5924784200:03:009:0001 4,1562

5924784200:03:009:0002 0,9405

5924784200:03:009:0003 3,1461

5924789800:02:006:0203 6,6187

5924789800:08:004:0103 1,7120

5924789800:05:007:0032 25,5720

5924789800:03:003:0221 3,3379

5924789800:03:001:0001 27,7000

5924789800:08:004:0104 3,1043

5924789800:08:004:0105 3,8155

5924789800:02:007:0302
5924789800:02:007:0303
5924789800:02:007:0304
5924789800:02:007:0305

0,7414
0,7663
0,4131
0,5771

5924786900:02:001:0178 8,2533

5924786900:05:002:0387 10,9286

5924786900:05:002:0167 1,9694

5924786900:08:003:0067 1,0629

5924786900:13:002:0094 7,5396

5924786900:11:003:0390 12,4937

5924786900:11:003:0164 7,7944

5924786900:11:003:0163 8,6745

5924786900:11:003:0247 5,8022



Секретар сільської ради                                                  Вікторія НЕПИЙВОДА
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