
 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ 

 РІШЕННЯ 

 

від  00.08.2021                                                                     № проєкт 

с. Миколаївка 

Про реєстрацію права комунальної  

власності територіальної громади  

земельних ділянок сільськогосподарського призначення  

 Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері 

земельних відносин», п. 1 ст. 122 Земельного кодексу України та, керуючись 

статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

сільська рада вирішила: 

  1.Уповноважити голову Миколаївської сільської ради С. Самотоя  

зареєструвати право комунальної власності територіальної громади на земельні  

ділянки:  

   площа 1,00 га, кадастровий номер 5924789800:06:002:0046;  

 площа 15,0 га, кадастровий номер 5924789800:02:004:0149-для ведення 

фермерського господарства.  

 2. Отримати  сільському голові Миколаївської сільської ради С. Самотою   

витяги із Державного реєстру речових  прав на нерухоме майно. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань 

інфраструктури, комунальної власності, транспорту, житлово-комунального 

господарства, благоустрою територій громади, містобудування, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

 

 

 

Сільський  голова                                                                 Сергій САМОТОЙ    

 

 

 

 

 

 



 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ 

 РІШЕННЯ 

 

від  00.08.2021                                                                     № проєкт 

с. Миколаївка 

Про відмову в затвердженні проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки   для ведення  осг                                                              

Розглянувши заяву гр. Скрягіна Миколи Васильовича, жителя с. 

Яструбине, вул. Садова, 38 про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення (рілля) для ведення особистого селянського господарства  за 

межами населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського 

району Сумської області та, керуючись п.34 ст.26  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про землеустрій», ст. 12, 16, 791, 

118, 121, 122 Земельного кодексу України,  сільська  рада вирішила:  

1.Відмовити Скрягіну Миколі Васильовичу в затвердженні проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1,0 га, кадастровий 

номер 5924789800:06:002:0046 за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення в зв’язку з тим, що не зареєстроване право комунальної власності 

на вказану земельну ділянку, 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. 

 

 

Сільський голова                                                          Сергій САМОТОЙ 

 

 

 

 

 



 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ 

 РІШЕННЯ 

 

від  00.08.2021                                                                     № проєкт 

с. Миколаївка 

Про відмову в наданні дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки  та її продажу  

площею 0,5122 га 

      Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Індичка» про 

надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та 

продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення 

несільськогосподарські угіддя (під господарськими будівлями і дворами), 

площею 0,5122 га, кадастровий номер 5924784200:03:003:0256, для  ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована за межами 

населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області, керуючись п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 12, 122, ч.7 ст. 130 Земельного кодексу України, 

сільська рада вирішила: 

1.Відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю «Індичка» у 

наданні дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та 

продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення 

несільськогосподарські угіддя (під господарськими будівлями і дворами), 

площею 0,5122 га, кадастровий номер 5924784200:03:003:0256, для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована за межами 

населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області, в зв’язку із забороною продажу земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, відповідно до ч.7 

ст.130 Земельного кодексу України. 

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  00.08.2021                                                                     № проєкт 

с. Миколаївка 

Про відмову в наданні дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки  та її продажу  

площею 2,5035 га 

      Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Індичка» про 

надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та 

продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення 

несільськогосподарські угіддя (під господарськими будівлями і дворами), 

площею 2,5035 га, кадастровий номер 5924784200:03:004:0168, для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована за межами 

населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області, керуючись п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 12, 122, ч.7 ст. 130 Земельного кодексу України, 

сільська рада вирішила: 

1.Відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю  «Індичка» у 

наданні дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та 

продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення 

несільськогосподарські угіддя (під господарськими будівлями і дворами), 

площею 2,5035 га, кадастровий номер 5924784200:03:004:0168, для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована за межами 

населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області, в зв’язку із забороною продажу земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, відповідно до ч.7 

ст.130 Земельного кодексу України. 

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  00.08.2021                                                                     № проєкт 

с. Миколаївка 

Про відмову в наданні дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки  та її продажу  

площею 3,9588 га 

      Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Індичка» про 

надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та 

продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення 

несільськогосподарські угіддя (під господарськими будівлями і дворами), 

площею 3,9588 га, кадастровий номер 5924784200:03:004:0177, для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована за межами 

населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області, керуючись п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 12, 122, ч.7 ст. 130 Земельного кодексу України,  

сільська рада вирішила: 

1.Відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю  «Індичка» у 

наданні дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та 

продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення 

несільськогосподарські угіддя (під господарськими будівлями і дворами),  

площею 3,9588 га, кадастровий номер 5924784200:03:004:0177, для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована за межами 

населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області в зв’язку із забороною продажу земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, відповідно до ч.7 

ст.130 Земельного кодексу України. 

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  00.08.2021                                                                     № проєкт 

с. Миколаївка 

Про відмову в наданні дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки  та її продажу  

площею 7,5312 га 

      Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Індичка» про 

надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та 

продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення 

несільськогосподарські угіддя (під господарськими будівлями і дворами), 

площею 7,5312 га, кадастровий номер 5924784200:03:003:0009, для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована за межами 

населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області, керуючись п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 12, 122, ч.7 ст. 130 Земельного кодексу України, 

сільська рада вирішила: 

1.Відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю «Індичка» у 

наданні дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та 

продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення 

несільськогосподарські угіддя (під господарськими будівлями і дворами), 

площею 7,5312 га, кадастровий номер 5924784200:03:003:0009, для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована за межами 

населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області в зв’язку із забороною продажу земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, відповідно до ч.7 

ст.130 Земельного кодексу України. 

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  00.08.2021                                                                     № проєкт 

с. Миколаївка 

Про відмову в наданні дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки  та її продажу  

площею 9,8804 га 

      Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Індичка» про 

надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та 

продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення 

несільськогосподарські угіддя (під господарськими будівлями і дворами), 

площею 9,8804 га, кадастровий номер 5924784200:03:003:0255, для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована за межами 

населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області, керуючись п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 12, 122, ч.7 ст. 130 Земельного кодексу України, 

сільська рада вирішила: 

1. Відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю  «Індичка» у наданні 

дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та 

продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення 

несільськогосподарські угіддя (під господарськими будівлями і дворами), 

площею 9,8804 га, кадастровий номер 5924784200:03:003:0255, для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована за межами 

населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області в зв’язку із забороною продажу земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, відповідно до ч.7 

ст.130 Земельного кодексу України. 

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  00.08.2021                                                                     № проєкт 

с. Миколаївка 

Про відмову в наданні дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки  та її продажу  

площею 0,4652 га 

      Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Індичка» про 

надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та 

продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення 

несільськогосподарські угіддя (під господарськими будівлями і дворами), 

площею 0,4652 га, кадастровий номер 5924784200:03:003:0290, для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована за межами 

населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області, керуючись п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 12, 122, ч.7 ст. 130 Земельного кодексу України,  

сільська рада вирішила: 

1. Відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю  «Індичка» у 

наданні дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та 

продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення 

несільськогосподарські угіддя (під господарськими будівлями і дворами), 

площею 0,4652 га, кадастровий номер 5924784200:03:004:0290, для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована за межами 

населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області в зв’язку із забороною продажу земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, відповідно до ч.7 

ст.130 Земельного кодексу України. 

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  00.08.2021                                                                     № проєкт 

с. Миколаївка 

Про відмову в наданні дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки  та її продажу  

площею 0,0196 га 

      Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Індичка» про 

надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та 

продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення 

несільськогосподарські угіддя (під господарськими будівлями і дворами), 

площею 0,0196 га, кадастровий номер 5924784200:03:004:0166, для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована за межами 

населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області, керуючись п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 12, 122, ч.7 ст. 130 Земельного кодексу України, 

сільська рада вирішила: 

1. Відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю  «Індичка» у 

наданні дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та 

продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення 

несільськогосподарські угіддя (під господарськими будівлями і дворами), 

площею 0,0196 га, кадастровий номер 5924784200:03:004:0166, для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована за межами 

населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області в зв’язку із забороною продажу земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, відповідно до ч.7 

ст.130 Земельного кодексу України. 

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  00.08.2021                                                                     № проєкт 

с. Миколаївка 

Про відмову в наданні дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки  та її продажу  

площею 0,5956 га 

      Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Індичка» про 

надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та 

продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення 

несільськогосподарські угіддя (під господарськими будівлями і дворами), 

площею 0,5956 га, кадастровий номер 5924784200:03:003:0289, для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована за межами 

населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області, керуючись п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 12, 122, ч.7 ст. 130 Земельного кодексу України,  

сільська рада вирішила: 

1. Відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю  «Індичка» у 

наданні дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та 

продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення 

несільськогосподарські угіддя (під господарськими будівлями і дворами), 

площею 0,5956 га, кадастровий номер 5924784200:03:003:0289, для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована за межами 

населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області в зв’язку із забороною продажу земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, відповідно до ч.7 

ст.130 Земельного кодексу України. 

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  00.08.2021                                                                     № проєкт 

с. Миколаївка 

Про відмову в наданні дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки  та її продажу  

площею 0,0952 га 

      Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Індичка» про 

надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та 

продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення 

несільськогосподарські угіддя (під господарськими будівлями і дворами), 

площею 0,0952 га, кадастровий номер 5924784200:03:004:0167, для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва яка розташована за межами 

населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області, керуючись п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 12, 122, ч.7 ст. 130 Земельного кодексу України, 

сільська рада вирішила: 

1. Відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю  «Індичка» у 

наданні дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та 

продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення 

несільськогосподарські угіддя (під господарськими будівлями і дворами), 

площею 0,0952 га, кадастровий номер 5924784200:03:004:0167, для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва яка розташована за межами 

населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області в зв’язку із забороною продажу земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, відповідно до ч.7 

ст.130 Земельного кодексу України. 

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  00.08.2021                                                                     № проєкт 

с. Миколаївка 

Про відмову в наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність для  

ведення особистого селянського господарства 

Розглянувши заяву гр. Носачова Сергія Володимировича, жителя с. 

Яструбине, вул. Слобідка, 58 про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 1,7154 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.Відмовити  гр. Носачову Сергію Володимировичу в наданні дозвілу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності із земель сільськогосподарського призначення, площею 1,7154 га 

(кадастровий номер 5924789800:08:005:0075)- для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована за межами населених пунктів  на 

території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області в 

зв’язку з тим, що дана земельна ділянка передана в приватну власність. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань 

інфраструктури, комунальної власності, транспорту, житлово-комунального 

господарства, благоустрою територій громади, містобудування, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

 

 

Сільський голова                                                                Сергій САМОТОЙ 

 

 

 

 

 



 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ 

 РІШЕННЯ 

 

від  00.08.2021                                                                     № проєкт 

с. Миколаївка 

Про добровільну відмову від права  

 користування земельною ділянкою 

 Розглянувши заяву гр. Булатецького Дмитра Олександровича, жителя 

селище Рогізне, вул. Козацька, 19 про  добровільну відмову в користуванні 

земельною ділянкою,  орієнтовною  площею 0,15 га - для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована в межах населеного  пункту селище 

Рогізне  на території Миколаївської сільської ради, Сумського району Сумської 

області, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування», Закону 

України «Про землеустрій»,   ст. 141 Земельного кодексу України, сільська рада 

вирішила:   

1. Припинити гр. Булатецькому Дмитру Олександровичу право 

користування  земельною ділянкою, орієнтовною площею 0,15 га - для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована в межах населеного  

пункту селище Рогізне  на території Миколаївської сільської ради, Сумського 

району Сумської області, у зв’язку з добровільною  відмовою землекористувача  

та передати до земель запасу сільської ради. 

2. Земельному відділу сільської ради внести відповідні зміни в земельно-

облікові документи. 

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань 

інфраструктури, комунальної власності, транспорту, житлово-комунального 

господарства, благоустрою територій громади, містобудування, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

 

 

 

Сільський  голова                                                                  Сергій САМОТОЙ 

 



 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ 

 РІШЕННЯ 

 

від  00.08.2021                                                                     № проєкт 

с. Миколаївка 

Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність для  

ведення особистого селянського господарства 

Розглянувши заяву гр. Нестеренка Дмитра Олександровича, жителя с. 

Вербове, вул. Вербна, 38 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, площею 0,5464 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. Нестеренку Дмитру Олександровичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

із земель сільськогосподарського призначення, площею 0,5464 га (кадастровий 

номер 5924786900:02:003:0277)- для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за межами населених пунктів  на території 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області. 

 2.Рекомендувати гр. Нестеренку Дмитру Олександровичу 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  00.08.2021                                                                     № проєкт 

с. Миколаївка 

Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність для  

ведення особистого селянського господарства 

Розглянувши заяву гр. Нагорного Івана Миколайовича, жителя с. Вербове, 

вул. Вербна, 25 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, площею 0,6468 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. Нагорному Івану Миколайовичу дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності із 

земель сільськогосподарського призначення, площею 0,6468 га (кадастровий 

номер 5924786900:02:003:0276)- для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за межами населених пунктів  на території 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області. 

 2.Рекомендувати гр. Нагорному Івану Миколайовичу 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  00.08.2021                                                                     № проєкт 

с. Миколаївка 

Про реєстрацію права комунальної  

власності територіальної громади  

земельних ділянок сільськогосподарського призначення  

 Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері 

земельних відносин», п. 1 ст. 122 Земельного кодексу України та, керуючись 

статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

сільська рада вирішила: 

  1.Уповноважити голову Миколаївської сільської ради С. Самотоя  

зареєструвати право комунальної власності територіальної громади на земельні  

ділянки: площа 0,006га, кадастровий номер 5924789800:06:005:0182; площа 0,02 

га, кадастровий номер 5924786900:14:008:0081- для зв'язку і телекомунікацій.  

 2. Отримати  сільському голові Миколаївської сільської ради С. Самотою   

витяги із Державного реєстру речових  прав на нерухоме майно. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань 

інфраструктури, комунальної власності, транспорту, житлово-комунального 

господарства, благоустрою територій громади, містобудування, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

 

 

 

Сільський  голова                                                                 Сергій САМОТОЙ    

 

 

 

 

 

 

 

 



 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ 

 РІШЕННЯ 

 

від  00.08.2021                                                                     № проєкт 

с. Миколаївка 

Про поновлення договору оренди земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення  для розміщення та експлуатації 

інших технічних засобів зв’язку (обслуговування базової станції мобільного 

зв’язку) з ПрАТ «ВФ Україна» 

    Розглянувши клопотання керівника технічного центру Суми технічного 

департаменту Сходу А.А. Гладкий про поновлення договору оренди земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,006 га (кадастровий 

номер 5924789800:06:005:0182)- для розміщення та експлуатації інших 

технічних засобів зв’язку (обслуговування базової станції мобільного зв’язку), 

яка розташована за межами населеного пункту с. Яструбине на території 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області (договір 

оренди землі від 18.03.2009, зареєстрований у Сумському районному 

реєстраційному відділенні Сумської регіональної філії центру ДЗК України від 

19.03.2009 за № 040961300738) терміном на 10 років під 12% від нормативної 

грошової оцінки, керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 15 Закону 

України „Про оренду землі”, ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», сільська рада                                                  вирішила : 

  1. Поновити з ПрАТ «ВФ Україна» договір оренди земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення площею 0,006 га (кадастровий номер 

5924789800:06:005:0182) га -для розміщення та експлуатації інших технічних 

засобів зв’язку (обслуговування базової станції мобільного зв’язку), яка 

розташована за межами населеного пункту с. Яструбине на території 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області (договір 

оренди землі від 18.03.2009, зареєстрований у Сумському районному 

реєстраційному відділенні Сумської регіональної філії центру ДЗК України від 

19.03.2009 за № 040961300738) терміном на 7 (сім) років  під 12% від 

нормативної грошової оцінки з урахуванням коефіцієнта індексації. 



2. ПрАТ «ВФ Україна» заключити договір оренди  на дану земельну 

ділянку і зареєструвати його відповідно чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань 

інфраструктури, комунальної власності, транспорту, житлово-комунального 

господарства, благоустрою територій громади, містобудування, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

 

  

 

Сільський  голова                                                                 Сергій САМОТОЙ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ 

 РІШЕННЯ 

 

від  00.08.2021                                                                     № проєкт 

с. Миколаївка 

Про поновлення договору оренди земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення  для розміщення та експлуатації 

інших технічних засобів зв’язку (обслуговування базової станції мобільного 

зв’язку) з ПрАТ «ВФ Україна» 

    Розглянувши клопотання керівника технічного центру Суми технічного 

департаменту Сходу А.А. Гладкий про поновлення договору оренди земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення, площею 0,02 га (кадастровий 

номер 5924786900:14:008:0081)- для розміщення та експлуатації інших 

технічних засобів зв’язку (обслуговування базової станції мобільного зв’язку), 

яка розташована за межами населеного пункту с. Северинівка на території 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області (договір 

оренди землі від 27.08.2010, зареєстрований у Сумському районному 

реєстраційному відділенні Сумської регіональної філії центру ДЗК України від 

20.09.2010 за № 041061300825) терміном на 10 років під 12% від нормативної 

грошової оцінки, керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 15 Закону 

України „Про оренду землі”, ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», сільська рада                                                  вирішила: 

  1. Поновити з ПрАТ «ВФ Україна» договір оренди земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення площею 0,02 га (кадастровий номер 

5924786900:14:008:0081)- для розміщення та експлуатації інших технічних 

засобів зв’язку (обслуговування базової станції мобільного зв’язку), яка 

розташована за межами населеного пункту с. Северинівка на території 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області (договір 

оренди землі від 27.08.2010, зареєстрований у Сумському районному 

реєстраційному відділенні Сумської регіональної філії центру ДЗК України від 

20.09.2010 за № 041061300825) терміном на 7 (сім) років  під 12% від 

нормативної грошової оцінки з урахуванням коефіцієнта індексації. 



2. ПрАТ «ВФ Україна» заключити договір оренди  на дану земельну 

ділянку і зареєструвати його відповідно чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань 

інфраструктури, комунальної власності, транспорту, житлово-комунального 

господарства, благоустрою територій громади, містобудування, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

 

  

 

Сільський  голова                                                                 Сергій САМОТОЙ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ 

 РІШЕННЯ 

 

від  00.08.2021                                                                     № проєкт 

с. Миколаївка 

Про затвердження проекту землеустрою 

 щодо відведення земельної ділянки  

комунальної власності з подальшим  

продажем права оренди на земельних   

торгах (аукціоні) (загальна площа 10,0488 га) 

Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності з 

подальшим продажем права оренди на земельних торгах у формі аукціону для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованих за 

межами населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського 

району Сумської області, керуючись  статтями  12, 93, 134 

Земельного  кодексу  України, статтями 25, 50  Закону  України «Про 

землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону  України  «Про 

місцеве   самоврядування  в Україні», Закону України  від 28.04.2021 за № 1423-

ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин»  

сільська  рада вирішила:  

        1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності з 

подальшим продажем права оренди на земельних торгах у формі аукціону для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ 01.01), 

розташованої за межами населених пунктів на території Миколаївської сільської 

ради Сумського  району Сумської області,  площею 10,0488 га (кадастровий 

номер 5924784200:03:018:0002). 

        2. Внести зміни до зареєстрованого права комунальної власності на 

нерухоме майно в частині Цільового призначення земельної ділянки, зазначеної 

в пункті 1 даного рішення. 



3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань 

інфраструктури, комунальної власності, транспорту, житлово-комунального 

господарства, благоустрою територій громади, містобудування, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього середовища.  

 

 

Сільський  голова                                                                 Сергій САМОТОЙ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ 

 РІШЕННЯ 

 

від  00.08.2021                                                                     № проєкт 

с. Миколаївка 

Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність 

 Розглянувши заяву гр. Забари Дмитра Олексійовича, жителя м. Суми вул. 

Героїв Крут, 76 кв. 43 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, площею 2,00 га для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована за межами с. Яструбине 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області, керуючись п. 

34  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12, 791 

Земельного кодексу України, сільська рада вирішила: 

1.Відмовити гр. Забарі Дмитру Олексійовичу в наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

площею 2,000 га у зазначеному на картографічному матеріалі місці, - для ведення 

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 не сформована, як об’єкт цивільного права. 

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  00.08.2021                                                                     № проєкт 

с. Миколаївка 

Про реєстрацію права комунальної  

власності територіальної громади  

земельних ділянок сільськогосподарського призначення  

 Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері 

земельних відносин»,  

п. 1 ст. 122 Земельного кодексу України та, керуючись статтями 26, 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада вирішила: 

  1.Уповноважити голову Миколаївської сільської ради С. Самотоя  

зареєструвати право комунальної власності територіальної громади на земельні  

ділянки: 

 площа 2,0 га, кадастровий номер 5924789800:02:006:0233;  

площа 1,4081 га, кадастровий номер 5924786900:03:005:0126;  

площа 2,0 га, кадастровий номер 5924789800:02:006:0236;  

площа 2,0га, кадастровий номер 5924789800:02:006:0235;  

площа 2,0 га, кадастровий номер 5924789800:02:006:0237;  

площа 1,799 га, кадастровий номер 5924789800:03:005:0132;  

площа 1,799 га, кадастровий номер 5924789800:03:005:0130;  

площа 1,799 га, кадастровий номер 5924789800:03:005:0131 

 2. Отримати  сільському голові Миколаївської сільської ради С. Самотою   

витяги із Державного реєстру речових  прав на нерухоме майно. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань 

інфраструктури, комунальної власності, транспорту, житлово-комунального 

господарства, благоустрою територій громади, містобудування, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

 

 

 

Сільський  голова                                                                 Сергій САМОТОЙ    

 



 
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ 

 РІШЕННЯ 

 

від  00.08.2021                                                                     № проєкт 

с. Миколаївка 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки у власність  

для ведення ОСГ  

Розглянувши заяву гр. Каблучка Андрія Миколайовича, жителя м. Суми, вул. 

Інтернаціоналістів 17, кв. 39 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. 12, 22, 

33, 116, 118, 121, 122, 186 Земельного кодексу України,  статей 19, 50 Закону України  «Про 

землеустрій»,  Закону України «Про Державний земельний кадастр»,  сільська рада 

вирішила: 

1. Затвердити гр. Каблучку Андрію Миколайовичу проект землеустрою 

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

5924789800:02:006:0233) - для ведення особистого селянського господарства, яка 

знаходиться за межами населених пунктів Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області.  

2. Надати гр.  Каблучку Андрію Миколайовичу у власність земельну 

ділянку площею 2,0 га  за  кадастровим номером 5924789800:02:006:0233- 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. Після  реєстрації права комунальної власності територіальної громади на 

дану земельну ділянку гр.  Каблучку Андрію Миколайовичу здійснити державну 

реєстрацію права власності земельної  ділянки відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

4. Гр. Каблучку Андрію 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.  

 

 

Сільський голова            Сергій САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ 

 РІШЕННЯ 

 

від  00.08.2021                                                                     № проєкт 

с. Миколаївка 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки у власність  

для ведення ОСГ  

Розглянувши заяву гр. Бутенка Дениса Миколайовича, жителя м. Суми, вул. Пугачова, 

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. 12, 22, 33, 116, 118, 

121, 122, 186 Земельного кодексу України,  статей 19, 50 Закону України  «Про землеустрій»,  

Закону України «Про Державний земельний кадастр»,  сільська рада вирішила: 

1. Затвердити гр. Бутенку Денису Миколайовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 1,4081 га (кадастровий номер 

5924789800:03:005:0126) - для ведення особистого селянського господарства, яка 

знаходиться за межами населених пунктів Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області.  

2. Надати гр. Бутенку Денису Миколайовичу у власність земельну ділянку 

площею 1,4081 га  за  кадастровим номером 5924789800:03:005:0126- 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. Після  реєстрації права комунальної власності територіальної громади на 

дану земельну ділянку гр.  Бутенку Денису Миколайовичу здійснити державну 

реєстрацію права власності земельної  ділянки відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

4. Гр. Бутенку Денису 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.  

 

 

Сільський голова                                    Сергій САМОТОЙ 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ 

 РІШЕННЯ 

 

від  00.08.2021                                                                     № проєкт 

с. Миколаївка 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки у власність  

для ведення ОСГ  

Розглянувши заяву громадян Сердюк Аліни Анатоліївни, жительки м. Суми, вул. 

Інтернаціоналістів 17, кв. 39; Калюжного Антона Олексійовича, жителя с. Калюжне, вул. 

Руденка, 20, Лебединський район; Федорова Андрія В’ячеславовича, жителя м. Суми, пр-т М. 

Лушпи 24, кв.106  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. 12, 22, 33, 116, 

118, 121, 122, 186 Земельного кодексу України,  статей 19, 50 Закону України  «Про 

землеустрій »,  Закону України «Про Державний земельний кадастр»,  сільська рада 

вирішила: 

 1. Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок: 

площа 1,799 га, кадастровий номер 5924789800:03:005:0132; площа 1,799 га, 

кадастровий номер 5924789800:03:005:0130; площа 1,799 га, кадастровий номер 

5924789800:03:005:0131- для ведення особистого селянського господарства, яка 

знаходиться за межами населених пунктів Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області.  

 

 

Сільський голова                                   Сергій САМОТОЙ 

               

 



 
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ 

 РІШЕННЯ 

 

від  00.08.2021                                                                     № проєкт 

с. Миколаївка 

Про передачу в приватну власність  

земельної ділянки для ведення  

особистого селянського господарства  

Розглянувши заяву гр. Калюжного Антона Олексійовича, жителя с. 

Калюжне, вул. Руденка, 20, Лебединський район стосовно передачі у приватну 

власність земельної ділянки, площею 1,799 га (кадастровий номер 

5924789800:03:005:0130)- для ведення особистого селянського господарства, яка 

знаходиться 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. 12, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України,  сільська  

рада вирішила:   

2. Надати гр. Калюжному Антону Олексійовичу у власність земельну 

ділянку площею 1,799 га  за  кадастровим номером 5924789800:03:005:0130- 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. Після  реєстрації права комунальної власності територіальної громади на 

дану земельну ділянку гр. Калюжному Антону Олексійовичу здійснити державну 

реєстрацію права власності земельної  ділянки відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

4. Гр. Калюжному Антону Олексійовичу виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України. 

5. Землевпоряднику внести необхідні зміни в земельно-кадастрову  

документацію. 

 

 

Сільський голова                                   Сергій САМОТОЙ 

 

 



 
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ 

 РІШЕННЯ 

 

від  00.08.2021                                                                     № проєкт 

с. Миколаївка 

Про передачу в приватну власність  

земельної ділянки для ведення  

особистого селянського господарства  

Розглянувши заяву гр. Сердюк Аліни Анатоліївни, жительки м. Суми, вул. 

Інтернаціоналістів 17, кв.39 стосовно передачі у приватну власність земельної 

ділянки, площею 1,799 га (кадастровий номер 5924789800:03:005:0132)- для 

ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться 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. 12, 116, 118, 

121, 122 Земельного кодексу України,  сільська  рада вирішила:   

2. Надати гр. Сердюк Аліні Анатоліївні у власність земельну ділянку 

площею 1,799 га  за  кадастровим номером 5924789800:03:005:0132- 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. Після  реєстрації права комунальної власності територіальної громади на 

дану земельну ділянку, гр. Сердюк Аліні Анатоліївні здійснити державну 

реєстрацію права власності земельної ділянки відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

4. Гр. Сердюк Аліні Анатоліївні виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України. 

5. Землевпоряднику внести необхідні зміни в земельно-кадастрову  

документацію. 

 

 

Сільський голова                                   Сергій САМОТОЙ 

 

 

 



 
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ 

 РІШЕННЯ 

 

від  00.08.2021                                                                     № проєкт 

с. Миколаївка 

Про передачу в приватну власність  

земельної ділянки для ведення  

особистого селянського господарства  

Розглянувши заяву гр. Федорова Андрія В’ячеславовича, жителя м. Суми, 

пр-т М. Лушпи 24, кв.106 стосовно передачі у приватну власність земельної 

ділянки, площею 1,799 га (кадастровий номер 5924789800:03:005:0131)- для 

ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться 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. 12, 116, 118, 

121, 122 Земельного кодексу України,  сільська  рада вирішила:   

2. Надати гр. Федорову Андрію В’ячеславовичу у власність земельну 

ділянку площею 1,799 га  за  кадастровим номером 5924789800:03:005:0131- 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. Після  реєстрації права комунальної власності територіальної громади на 

дану земельну ділянку, гр. Федорову Андрію В’ячеславовичу здійснити державну 

реєстрацію права власності земельної ділянки відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

4. Гр. Федорову Андрію В’ячеславовичу виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України. 

5. Землевпоряднику внести необхідні зміни в земельно-кадастрову  

документацію. 

 

 

Сільський голова                                   Сергій САМОТОЙ 

 

 

 



 
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ 

 РІШЕННЯ 

 

від  00.08.2021                                                                     № проєкт 

с. Миколаївка 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки у власність  

для ведення ОСГ  

Розглянувши заяву громадян Демченко Ірини Сергіївни, жительки м. Суми, вул. 

Привокзальна 7, кв.17; Красій Тетяни Валеріївни, жительки с. В. Сироватка, вул. К. Маркса, 

4,  Сумський район; Кушнір Аліни Олександрівни, жительки  м. Суми, пр-т М. Лушпи 32, 

кв.171  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. 12, 22, 33, 116, 118, 

121, 122, 186 Земельного кодексу України,  статей 19, 50 Закону України  «Про землеустрій 

»,  Закону України «Про Державний земельний кадастр»,  сільська рада вирішила: 

 1. Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок: 

площа 2,0 га, кадастровий номер 5924789800:02:006:0236; площа 2,0га, 

кадастровий номер 5924789800:02:006:0235; площа 2,0 га, кадастровий номер 

5924789800:02:006:0237.  

 

 

Сільський голова                                   Сергій САМОТОЙ 

 

 

               

 

 

 



 

 
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ 

 РІШЕННЯ 

 

від  00.08.2021                                                                     № проєкт 

с. Миколаївка 

Про передачу в приватну власність  

земельної ділянки для ведення  

особистого селянського господарства  

Розглянувши заяву гр. Кушнір Аліни Олександівни, жительки м. Суми, пр-

т М. Лушпи 32, кв.171 стосовно передачі у приватну власність земельної ділянки, 

площею 2,0 га (кадастровий номер 5924789800:02:006:0236)- для ведення 

особистого селянського господарства, яка знаходиться 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. 12, 116, 118, 121, 122 

Земельного кодексу України,  сільська  рада вирішила:   

2. Надати гр. Кушнір Аліні Олександрівні у власність земельну ділянку 

площею 2,0 га  за  кадастровим номером 5924789800:02:006:0236- 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. Після  реєстрації права комунальної власності територіальної громади на 

дану земельну ділянку, гр. Кушнір Аліні Олександрівні здійснити державну 

реєстрацію права власності земельної ділянки відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

4. Гр. Кушнір Аліні Олександрівні виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України. 

5. Землевпоряднику внести необхідні зміни в земельно-кадастрову  

документацію. 

 

 

Сільський голова                                   Сергій САМОТОЙ 

 

 



 
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ 

 РІШЕННЯ 

 

від  00.08.2021                                                                     № проєкт 

с. Миколаївка 

Про передачу в приватну власність  

земельної ділянки для ведення  

особистого селянського господарства  

Розглянувши заяву гр. Красій Тетяни Валеріївни, жительки с. В. 

Сироватка, вул. К. Маркса, 4 стосовно передачі у приватну власність земельної 

ділянки, площею 2,0 га (кадастровий номер 5924789800:02:006:0235)- для 

ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться 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. 12, 116, 118, 

121, 122 Земельного кодексу України,  сільська  рада вирішила:   

2. Надати гр. Красій Тетяні Валеріївні у власність земельну ділянку площею 

2,0 га  за  кадастровим номером 5924789800:02:006:0235- 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. Після  реєстрації права комунальної власності територіальної громади на 

дану земельну ділянку, гр. Красій Тетяні Валеріївні здійснити державну 

реєстрацію права власності земельної ділянки відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

4. Гр. Красій Тетяні Валеріївні виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України. 

5. Землевпоряднику внести необхідні зміни в земельно-кадастрову  

документацію. 

 

 

Сільський голова                                   Сергій САМОТОЙ 

 

 

 

 



 
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ 

 РІШЕННЯ 

 

від  00.08.2021                                                                     № проєкт 

с. Миколаївка 

Про передачу в приватну власність  

земельної ділянки для ведення  

особистого селянського господарства  

Розглянувши заяву гр. Демченко Ірини Сергіївни, жительки м. Суми. вул. 

Привокзальна,7 кв.17 стосовно передачі у приватну власність земельної ділянки, 

площею 2,0 га (кадастровий номер 5924789800:02:006:0237)- для ведення 

особистого селянського господарства, яка знаходиться 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. 12, 116, 118, 121, 122 

Земельного кодексу України,  сільська  рада вирішила:   

2. Надати гр. Демченко Ірині Сергіївні у власність земельну ділянку 

площею 2,0 га  за  кадастровим номером 5924789800:02:006:0237- 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. Після  реєстрації права комунальної власності територіальної громади на 

дану земельну ділянку, гр. Демченко Ірині Сергіївні здійснити державну 

реєстрацію права власності земельної ділянки відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

4. Гр. Демченко Ірині Валеріївні виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України. 

5. Землевпоряднику внести необхідні зміни в земельно-кадастрову  

документацію. 

 

 

Сільський голова                                   Сергій САМОТОЙ 

 

 

 



 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ 

 РІШЕННЯ 

 

від  00.08.2021                                                                     № проєкт 

с. Миколаївка 

Про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки під проектної польовою дорогою 

 Розглянувши клопотання ФОП Гребенюк Марини Миколаївни стосовно 

виготовлення технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки орієнтованою площею 0,75 га, що знаходиться в межах її 

землекористування для подальшої передачі в оренду, керуючись ст.ст.12, 122, 

184, 186, 186-1 Земельного кодексу України, ст. ст.19, 25, 57, 67 Закону України 

«Про землеустрій», Законами України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та 

комунальної власності», «Про державний земельний кадастр», «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Порядком проведення інвентаризації земель, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2012  №513, 

сільська рада вирішила: 

 1. Дати дозвіл Миколаївській сільській раді на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації на земельну ділянку 

орієнтовною площею 0,75 га, яка розташована за межами населених пунктів на 

території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області (між 

земельними ділянками з кадастровими номерами: 5924789800:02:004:0154, 

5924789800:02:004:0153, 5924789800:02:004:0152, 5924789800:02:004:0151). 

 2. Доручити виконавчому комітету сільської ради замовити розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань 

інфраструктури, комунальної власності, транспорту, житлово-комунального 

господарства, благоустрою територій громади, містобудування, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

 

Сільський голова                                                          Сергій САМОТОЙ 



 
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ 

 РІШЕННЯ 

 

від  00.08.2021                                                                     № проєкт 

с. Миколаївка 

Про затвердження технічної документації  

із   землеустрою   щодо поділу  земельної  

ділянки  

            Розглянувши  технічну документацію із землеустрою щодо  поділу 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності 

призначення, загальною площею 7,3975га кадастровий номер 

5924789800:03:006:0058 розташованої за межами населених пунктів, на  сім 

земельних ділянок в тому числі: площею 0,1993 га  кадастровий номер 

5924789800:03:006:0081; площею 0,9368га, кадастровий номер 

59247898:03:006:0080; площею 1,9074га, кадастровий номер 

5924789800:03:006:0079; 0,5770га, кадастровий номер 5924789800:03:006:0078; 

0,6905га, кадастровий номер 5924789800:036006:0077; 2,00 га, кадастровий 

номер 5924789800:03:006:0076; 1,0865га, кадастровий номер 

5924789800:03:006:0075 на території  Миколаївської сільської ради Сумського 

району Сумської області, розроблену ДП «Центр державного земельного 

кадастру», керуючись ст.12,186 Земельного кодексу України, ст.33  Закону  

України „Про  місцеве  самоврядування в Україні ”, сільська рада вирішила: 

           1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 

7,3975га кадастровий номер 5924789800:03:006:0058 розташованої за межами 

населених пунктів, на  сім земельних ділянок в тому числі: площею 0,1993 га  

кадастровий номер 5924789800:03:006:0081; площею 0,9368га, кадастровий 

номер 59247898:03:006:0080; площею 1,9074га, кадастровий номер 

5924789800:03:006:0079; 0,5770га, кадастровий номер 5924789800:03:006:0078; 

0,6905га, кадастровий номер 5924789800:036006:0077; 2,00 га, кадастровий 

номер 5924789800:03:006:0076; 1,0865га, кадастровий номер 

5924789800:03:006:0075 на території Миколаївської сільської ради Сумського 

району Сумської області.  

         2. Сільському голові С.Самотою провести державну реєстрацію земельних  

ділянок сільськогосподарського призначення  загальною площею 7,3975га 

кадастровий номер 5924789800:03:006:0058 розташованої за межами населених 



пунктів, на  сім земельних ділянок в тому числі: площею 0,1993 га  кадастровий 

номер 5924789800:03:006:0081; площею 0,9368га, кадастровий номер 

59247898:03:006:0080; площею 1,9074га, кадастровий номер 

5924789800:03:006:0079; 0,5770га, кадастровий номер 5924789800:03:006:0078; 

0,6905га, кадастровий номер 5924789800:036006:0077; 2,00 га, кадастровий 

номер 5924789800:03:006:0076; 1,0865га, кадастровий номер 

5924789800:03:006:0075, які знаходиться за межами населених пунктів  на 

території  Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської   області.   

Код виду цільового призначення землі  згідно (КВЦПЗ):16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам)  

       3. 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  00.08.2021                                                                     № проєкт 

с. Миколаївка 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки у власність  

для ведення ОСГ  

Розглянувши заяву гр. Папушенка Олександра Сергійовича, жителя с. Миколаївка, 

вул. Першотравнева, 9 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. 12, 22, 

33, 116, 118, 121, 122, 186 Земельного кодексу України,  статей 19, 50 Закону України  «Про 

землеустрій»,  Закону України «Про Державний земельний кадастр»,  сільська рада 

вирішила: 

1. Затвердити гр. Папушенку Олександру Сергійовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки площею 0,500 га (кадастровий номер 

5924785400:02:003:0224) - для ведення особистого селянського господарства, яка 

знаходиться за межами населених пунктів Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області.  

2. Надати гр. Папушенку Олександру Сергійовичу у власність земельну 

ділянку площею 0,50 га  за  кадастровим номером 5924785400:02:003:0224- 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. Папушенку Олександру Сергійовичу здійснити державну реєстрацію 

права власності земельної  ділянки відповідно до вимог чинного законодавства. 

4. Гр. Папушенку Олександру Сергійовичу 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  00.08.2021                                                                     № проєкт 

с. Миколаївка 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки у власність  

для ведення ОСГ  

Розглянувши заяву гр. Шаповала Олександра Івановича, жителя с. Яструбине, вул. 

Садова, 50 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. 12, 22, 33, 116, 118, 

121, 122, 186 Земельного кодексу України,  статей 19, 50 Закону України  «Про землеустрій»,  

Закону України «Про Державний земельний кадастр»,  сільська рада вирішила: 

1. Затвердити гр. Шаповалу Олександру Івановичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки площею 1,7154 га (кадастровий номер 

5924789800:08:005:0075) - для ведення особистого селянського господарства, яка 

знаходиться за межами населених пунктів Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області.  

2. Надати гр. Шаповалу Олександру Івановичу у власність земельну ділянку 

площею 1,7154 га  за  кадастровим номером 5924789800:08:005:0075- 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. Шаповалу Олександру Івановичу здійснити державну реєстрацію права 

власності земельної  ділянки відповідно до вимог чинного законодавства. 

4. Гр. Шаповалу Олександру Івановичу 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  00.08.2021                                                                     № проєкт 

с. Миколаївка 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки у власність  

для ведення ОСГ  

Розглянувши заяву гр. Кольцова Олександра Миколайовича, жителя м. Суми. вул. 

Новомістенська 1/2, кв. 28  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. 12, 22, 

33, 116, 118, 121, 122, 186 Земельного кодексу України,  статей 19, 50 Закону України  «Про 

землеустрій»,  Закону України «Про Державний земельний кадастр»,  сільська рада 

вирішила: 

1. Затвердити гр. Кольцову Олександру Миколайовичу проект землеустрою 

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

5924789800:08:005:0077) - для ведення особистого селянського господарства, яка 

знаходиться за межами населених пунктів Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області.  

2. Надати гр. Кольцову Олександру Миколайовичу у власність земельну 

ділянку площею 2,0 га  за  кадастровим номером 5924789800:08:005:0077- 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. Кольцову Олександру Миколайовичу  здійснити державну 

реєстрацію права власності земельної  ділянки відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

4. Гр. Кольцову Олександру 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.  

 

 

Сільський голова                                    Сергій САМОТОЙ 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ 

 РІШЕННЯ 

 

від  00.08.2021                                                                     № проєкт 

с. Миколаївка 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж 

 земельних ділянок в натурі (на місцевості)  

Розглянувши заяву гр. Прокопенка Вячеслава  Вячеславовича, який  зареєстрований 

за адресою: м. Суми, вул. Праці 28, кв.57 про затвердження технічної документації  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості)  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області, розроблена  ФОП  

Жук Н.М., керуючись ст.12, ст.81, ст.131, ст.186 Земельного Кодексу України та 

ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 3,5 Закону 

України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 

власникам земельних часток (паїв),  сільська  рада вирішила: 

  1. Затвердити  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж  земельних ділянок в натурі ( на місцевості),  площею 4,1311 

га, кадастровий номер 5924789800:06:003:1039; площею 0,6482га, кадастровий 

номер 5924789800:03:002:0161– для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва,  які розташовані на території Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області. 

2. Виділити в натурі (на місцевості) земельні ділянки, площею 4,1311 га, 

кадастровий номер 5924789800:06:003:1039; площею 0,6482га, кадастровий 

номер 5924789800:03:002:0161– спадкоємцю земельної частки (паю) -для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва,  які розташовані на 

території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області 

відповідно до технічної документації із землеустрою. 

3. Довести до відома гр.Прокопенку Вячеславу Вячеславовичу про необхідність 

реєстрації права власності на земельні ділянки. 

 

 

 

Сільський  голова                                                                Сергій САМОТОЙ    

 



 
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ 

 РІШЕННЯ 

 

від  00.08.2021                                                                     № проєкт 

с. Миколаївка 

Про  відмову в наданні дозволу  

на розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки у власність 

Розглянувши заяву гр. Білокура Віктора Сергійовича, жителя с. Яструбине, 

вул. Садова, 21 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 2,00- га для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована за межами населених 

пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської 

області, керуючись п.7 ст. 118 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада  вирішила : 

1. Відмовити гр. Білокуру Віктору Сергійовичу в наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

площею 2,0 га, кадастровий номер 5924789800:08:005:0077- 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. 
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