
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАНАДЦЯТА  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. Литовченко Миколи Івановича, жителя  с. Кровне,
вул.  Польова,  буд  1а стосовно  надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,15 га -
для  ведення  особистого  селянського  господарства,  яка  розташована  в
населеному  пункті  с.  Кровне  по  вул.  Польовій на  території  Миколаївської
сільської  ради  Сумського  району Сумській  області,  керуючись,  п.  34  ст.  26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 116, 118,
121,  122  Земельного  кодексу  України,  ст.18,  ст.19  Закону  України  «Про
регулювання  містобудівної  документації»,  ст.  50  Закону  України  «Про
землеустрій» сільська рада вирішила:

1.Відмовити Литовченко Миколі Івановичу у наданні дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею
0,15 га для ведення особистого селянського господарства,  яка розташована в
межами населеного пункту с. Кровне на території Миколаївської сільської ради
Сумського району Сумській області,  в зв’язку з тим, що відповідно до п.7. ст.
118 Земельного  Кодексу  України є  невідповідність  місця  розташування  вка-
заної земельної ділянки, а саме: відсутня містобудівна документація населеного
пункту с. Кровне.

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

Сільський голова        Сергій САМОТОЙ



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАНАДЦЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від 00.08.2021  № проєкт
с. Миколаївка                                                                             
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для ведення особистого
селянського господарства

Розглянувши  заяву  гр.  Довгопола  Івана  Григоровича,  жителя  м.  Суми,  вул.
Охтирська,  буд.17,  кв.409 стосовно  затвердження  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства  ,  керуючись  пунктом  34  статті  26  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  ст.ст.12,  22,  33,  116,   118,  121,  122,  186  Земельного
кодексу України, ст.ст.19, 50 Закону України «Про землеустрій»,  Законом України
«Про Державний земельний кадастр», сільська рада вирішила:

1.Затвердити  гр.  Довгополу  Івану  Григоровичу проект  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  площею  2,0000  га  (кадастровий  номер
5924789800:08:005:0072)  –  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  яка
розташована за межами населених пунктів на території Миколаївської сільської ради
Сумського району Сумської області.

2.Надати  гр.  Довгополу  Івану  Григоровичу  у  власність  земельну  ділянку
площею  2,0000  га  (кадастровий  номер  5924789800:08:005:0072)  –  для  ведення
особистого селянського господарства, яка розташована за межами населених пунктів
на території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області.

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

4. Гр. Довгополу Івану Григоровичу виконувати обов’язки власника земельної
ділянки відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.

5.Землевпоряднику  внести  необхідні  зміни  в  земельно-кадастрову
документацію.

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

Сільський голова                                                          Сергій САМОТОЙ



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАНАДЦЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 00.08.2021  № проєкт
с. Миколаївка                                                                             
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для ведення особистого
селянського господарства

Розглянувши заяву гр. Гуленка  Віктора Валентиновича, жителя  с. Яструбине,
вул. Мічуріна, буд.13 стосовно затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  ,
керуючись  пунктом  34  статті  26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні», ст. ст.12, 22, 33, 116,  118, 121, 122, 186 Земельного кодексу України, ст.
ст.19,  50  Закону  України  «Про  землеустрій»,  Законом  України  «Про  Державний
земельний кадастр», сільська рада вирішила:

1.Затвердити  гр.  Гуленку  Віктору  Валентиновичу проект  землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки  площею  2,0000  га  (кадастровий  номер
5924789800:08:004:0012)  –  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  яка
розташована за межами населених пунктів на території Миколаївської сільської ради
Сумського району Сумської області.

2.Надати  гр.  Гуленку  Віктору  Валентиновичу у  власність  земельну  ділянку
площею  2,0000  га  (кадастровий  номер  5924789800:08:004:0012)  –  для  ведення
особистого селянського господарства, яка розташована за межами населених пунктів
на території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області.

3.Гр.  Гуленку  Віктору Валентиновичу здійснити державну реєстрацію права
власності земельної ділянки відповідно до вимог чинного законодавства.

4.  Гр.  Гуленку  Віктору  Валентиновичу 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  цього  рішення  покласти  на  комісію  з  питань
інфраструктури,  комунальної  власності,  житлово-комунального  господарства,
благоустрою територій громади, містобудування, регулювання земельних відносин та
охорони навколишнього середовища.

Сільський голова                                                              Сергій САМОТОЙ
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ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАНАДЦЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 00.08.2021  № проєкт
с. Миколаївка                                                                             
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для ведення особистого
селянського господарства

Розглянувши заяву гр.  Гуленка  Сергія  Валентиновича,  жителя  с.  Яструбине,
вул. Мічуріна, буд.13 стосовно затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  ,
керуючись  пунктом  34  статті  26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні»,  ст.ст.12,  22,  33,  116,   118,  121,  122,  186  Земельного  кодексу  України,
ст.ст.19,  50 Закону України «Про землеустрій»,  Законом України «Про Державний
земельний кадастр», сільська рада вирішила:

1.Затвердити  гр.  Гуленку  Сергію  Валентиновичу проект  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  площею  2,0000  га  (кадастровий  номер
5924789800:08:002:0162)  –  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  яка
розташована за межами населених пунктів на території Миколаївської сільської ради
Сумського району Сумської області.

2.Надати  гр.  Гуленку  Сергію  Валентиновичу у  власність  земельну  ділянку
площею  2,0000  га  (кадастровий  номер  5924789800:08:002:0162)  –  для  ведення
особистого селянського господарства, яка розташована за межами населених пунктів
на території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області.

3.Гр.  Гуленку  Сергію  Валентиновичу здійснити  державну  реєстрацію  права
власності земельної ділянки відповідно до вимог чинного законодавства.

4.  Гр.  Гуленку  Сергію  Валентиновичу 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  цього  рішення  покласти  на  комісію  з  питань
інфраструктури,  комунальної  власності,  житлово-комунального  господарства,
благоустрою територій громади, містобудування, регулювання земельних відносин та
охорони навколишнього середовища.

Сільський голова                                                    Сергій САМОТОЙ
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ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАНАДЦЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 00.08.2021  № проєкт
с. Миколаївка                                                                             
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для ведення особистого
селянського господарства

Розглянувши заяву гр. Дуная Анатолія Павловича, жителя  с. Миколаївка, вул.
Шевченка  63,  кв.3 стосовно  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  ,
керуючись  пунктом  34  статті  26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні», ст. ст.12, 22, 33, 116,  118, 121, 122, 186 Земельного кодексу України, ст.
ст.19,  50  Закону  України  «Про  землеустрій»,  Законом  України  «Про  Державний
земельний кадастр», сільська рада вирішила:

1.Затвердити  гр.  Дунаю  Анатолію  Павловичу проект  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  площею  0,496га  (кадастровий  номер
5924785400:02:002:0223)  –  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  яка
розташована за межами населених пунктів на території Миколаївської сільської ради
Сумського району Сумської області.

2.Надати гр. Дунаю Анатолію Павловичу у власність земельну ділянку площею
0,496га  (кадастровий  номер  5924785400:02:002:0223)–  для  ведення  особистого
селянського господарства, яка розташована за межами населених пунктів на території
Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області.

3.Гр.  Дунаю  Анатолію  Павловичу  здійснити  державну  реєстрацію  права
власності земельної ділянки відповідно до вимог чинного законодавства.

4. Гр. Дунаю  Анатолію Павловичу 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  цього  рішення  покласти  на  комісію  з  питань
інфраструктури,  комунальної  власності,  житлово-комунального  господарства,
благоустрою територій громади, містобудування, регулювання земельних відносин та
охорони навколишнього середовища.

Сільський голова                                                              Сергій САМОТОЙ
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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  10,9739га  кадастровий  номер  5924785400:01:003:0105  розташованої  за  межами
населених пунктів, на  двадцять одну земельну ділянку в тому числі:  0,4884 га  кадастровий
номер  5924785400:01:003:0106;   0,3713га,  кадастровий  номер  5924785400:01:003:0107;
площею  0,8500га,  кадастровий  номер  5924785400:01:003:0108;  0,51га,  кадастровий  номер
5924785400:01:003:0109;  0,400га,  кадастровий  номер  5924785400:01:003:0110;  0,500  га,
кадастровий  номер  5924785400:01:003:0111;  0,400га,  кадастровий  номер
5924785400:01:003:0112;  0,600га,  кадастровий  номер  5924785400:01:003:0113;  1,0800га,
кадастровий  номер  5924785400:01:003:0114;  1,1249га,  кадастровий  номер
5924785400:01:003:0115;  0,3230  га,  кадастровий  номер  5924785400:01:003:0116;  0,3400га,
кадастровий  номер  5924785400:01:003:0117;  0,3369  га,
кадастровий  номер  5924785400:01:003:0118;  0,4700  га,  кадастровий  номер
5924785400:01:003:0119;  0,3200га,  кадастровий  номер  5924785400:01:003:0120;  0,4000га,
кадастровий  номер  5924785400:01:003:0121;  1,5880  га,  кадастровий  номер
5924785400:01:003:0122;  0,4780га,  кадастровий номер  5924785400:01:003:0123;  0,11326 га,
кадастровий  номер  592478540:01:003:0124;  0,2041га,  5924785400:01:003:0125;  0,0567га,
кадастровий  номер  5924785400:01:003:0126   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  10,9739га  кадастровий  номер
5924785400:01:003:0105  розташованої  за  межами  населених  пунктів,  на   двадцять  одну
земельну  ділянку  в  тому  числі:   0,4884  га   кадастровий  номер  5924785400:01:003:0106;
0,3713га, кадастровий номер 5924785400:01:003:0107; площею 0,8500га, кадастровий номер
5924785400:01:003:0108;  0,51га,  кадастровий  номер  5924785400:01:003:0109;  0,400га,
кадастровий  номер  5924785400:01:003:0110;  0,500  га,  кадастровий  номер
5924785400:01:003:0111;  0,400га,  кадастровий  номер  5924785400:01:003:0112;  0,600га,
кадастровий  номер  5924785400:01:003:0113;  1,0800га,  кадастровий  номер
5924785400:01:003:0114;  1,1249га,  кадастровий  номер  5924785400:01:003:0115;  0,3230  га,



кадастровий  номер  5924785400:01:003:0116;  0,3400га,  кадастровий  номер
5924785400:01:003:0117;0,3369га,  кадастровий  номер  5924785400:01:003:0118;  0,4700  га,
кадастровий  номер  5924785400:01:003:0119;  0,3200га,  кадастровий  номер
5924785400:01:003:0120;  0,4000га,  кадастровий  номер  5924785400:01:003:0121;  1,5880  га,
кадастровий  номер  5924785400:01:003:0122;  0,4780га,  кадастровий  номер
5924785400:01:003:0123;  0,11326  га,  кадастровий  номер  592478540:01:003:0124;  0,2041га,
5924785400:01:003:0125;  0,0567га,  кадастровий номер 5924785400:01:003:0126 на території
Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області. 
         2. Сільському голові С.Самотою провести державну реєстрацію земельних  ділянок
сільськогосподарського  призначення  загальною  площею  10,9739га  кадастровий  номер
5924785400:01:003:0105  розташованої  за  межами  населених  пунктів,  на   двадцять  одну
земельну  ділянку  в  тому  числі:   0,4884  га   кадастровий  номер  5924785400:01:003:0106;
0,3713га, кадастровий номер 5924785400:01:003:0107; площею 0,8500га, кадастровий номер
5924785400:01:003:0108;  0,51га,  кадастровий  номер  5924785400:01:003:0109;  0,400га,
кадастровий  номер  5924785400:01:003:0110;  0,500  га,  кадастровий  номер
5924785400:01:003:0111;  0,400га,  кадастровий  номер  5924785400:01:003:0112;  0,600га,
кадастровий  номер  5924785400:01:003:0113;  1,0800га,  кадастровий  номер
5924785400:01:003:0114;  1,1249га,  кадастровий  номер  5924785400:01:003:0115;  0,3230  га,
кадастровий  номер  5924785400:01:003:0116;  0,3400га,  кадастровий  номер
5924785400:01:003:0117;0,3369га,  кадастровий  номер  5924785400:01:003:0118;  0,4700  га,
кадастровий  номер  5924785400:01:003:0119;  0,3200га,  кадастровий  номер
5924785400:01:003:0120;  0,4000га,  кадастровий  номер  5924785400:01:003:0121;  1,5880  га,
кадастровий  номер  5924785400:01:003:0122;  0,4780га,  кадастровий  номер
5924785400:01:003:0123;  0,11326  га,  кадастровий  номер  592478540:01:003:0124;  0,2041га,
5924785400:01:003:0125;  0,0567га,  кадастровий  номер  5924785400:01:003:0126,  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 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАНАДЦЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від 00.08.2021  № проєкт
с. Миколаївка                                                                             
Про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки

 Розглянувши  заяву  гр.  Бересток  Олени  Миколаївни,  жительки  Хотінь,
вул.  Банківська,  36  про надання  дозволу на  розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 0,52 га  - для ведення
особистого  селянського  господарства,  яка  розташована  в  межах  населеного
пункту  с. Яструбине, вул. Мічуріна, 27  на території Миколаївської сільської
ради  Сумського  району Сумської  області  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: 

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

2.  Рекомендувати  гр.  Бересток  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 земельні ділянки.  

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

Сільський голова                                                         Сергій САМОТОЙ



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАНАДЦЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 00.08.2021  № проєкт
с. Миколаївка                                                                             
Про продовження терміну дії договору оренди 
земельної ділянки несільськогосподарського призначення

Розглянувши заяву фахівця з оренди 2-ї категорії ПрАТ «Київстар»  В.
Боцмана  про  продовження  терміну  дії  договору  оренди  земельної  ділянки
несільськогосподарського  призначення  площею  0,01  га,  кадастровий  номер
5924789800:05:019:0072 – для зв’язку і телекомунікацій (розташування базової
станції мобільного зв’язку) від 06.11.2006 року (державна реєстрація 06 грудня
2016 року номер запису про інше речове право: 17885496), про продовження
терміну дії  договору оренди, керуючись  ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування  в  Україні»,  рішенням  другої  сесії  восьмого  скликання  від
10.12.2020 «Про початок реорганізації Яструбинської сільської ради Сумського
району  шляхом  приєднання  до  Миколаївської  сільської  ради  Сумського
району»,  ст.  12  Земельного кодексу  України,  Законом України «Про оренду
землі»,  керуючись  Законом  України  «Про  внесення  змін  до  деяких
законодавчих  актів  України  щодо  вдосконалення  системи  управління  та
дерегуляції у сфері земельних відносин»,  сільська рада вирішила:

1. Продовжити строк дії Договору оренди  на 7 років  до 05.11.2028 року.
2. Встановити орендну плату в розмірі 1527,60 грн. (одна тисяча п’ятсот

двадцять сім грн. 60 коп.) за рік, що становить 12% від нормативної грошової
оцінки земельної  ділянки,  яка  складає  12730,00грн (дванадцять  тисяч  сімсот
тридцять грн. 00 коп).

2.Доручити  сільському  голові  Миколаївської  сільської  ради  Самотою
С.В. укласти від імені ради  угоду про внесення змін до договору оренди землі
від 06.11.2006 року (державна реєстрація від 06 грудня 2016 року номер запису
про інше речове право: 17885496) згідно даного рішення.

3. ПрАТ «Київстар» забезпечити проведення державної реєстрації угоди
про внесення  змін  до  договору  оренди  землі  від  06.11.2006  року  (державна
реєстрація  від  06  грудня  2016  року  номер  запису  про  інше  речове  право:
17885496) у п’ятиденний термін.



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

Сільський голова                                                              Сергій САМОТОЙ



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАНАДЦЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 00.08.2021  № проєкт
с. Миколаївка                                                                             
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки під водним об’єктом 
площею 23,3916 га 

Розглянувши заяву ФОП Гаруст Д.Л. щодо подовження договору оренди
земельної  ділянки  під  водним  об’єктом  загальною  площею  23,3916га,
кадастровий  номер  5924785400:02:003:0130,  цільове  призначення: 10.07-  для
рибогосподарських потреб, яка розташована за межами населеного пункту с.
Миколаївка  на  території  Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району,
керуючись ст. 12  Земельного  кодексу  України, статті  13,  ч.1  ст. 15  Закону
України «Про оцінку земель» пункт 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», керуючись Законом України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та
дерегуляції у сфері земельних відносин», сільська рада вирішила:

1.Надати  ФОП Гаруст Д.Л.  дозвіл  на розробку технічної документації з
нормативної грошової оцінки земельної ділянки під водним об’єктом загальною
площею  23,3916га,  кадастровий  номер  5924785400:02:003:0130,  цільове
призначення: 10.07- для рибогосподарських потреб, яка розташована за межами
населеного  пункту  с.  Миколаївка  на  території  Миколаївської  сільської  ради
Сумського району.                                     

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

Сільський голова                                                              Сергій САМОТОЙ



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАНАДЦЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від 00.08.2021  № проєкт
с. Миколаївка                                                                             
Про добровільну відмову в користуванні 
земельною ділянкою 
 Розглянувши заяву гр. Мацак Ніни Олександрівні, жительки с. Лікарське,
вул. Садова, 11А про добровільну відмову в користуванні земельною ділянкою,
орієнтовною  площею  1,0  га-для  розширення  підсобного  селянського
господарства,  яка розташована за межами населеного пункту  с. Лікарське на
території  Миколаївської  сільської  ради,  Сумського району Сумської  області,
керуючись  ст.26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування»,  Закону
України  «Про  землеустрій»,  ст.  142  «Земельний  кодекс  України»,  сільська
рада вирішила:  

1.  Припинити  гр.  Мацак  Ніні  Олександрівні право  користування

земельною ділянкою, площею 1,0 га, яка була надана в постійне користування

земельною ділянкою,  орієнтовною площею 1,0 га-для розширення підсобного

селянського  господарства,  яка  розташована  за  межами населеного  пункту  с.

Лікарське на  території  Миколаївської  сільської  ради,  Сумського  району

Сумської  області  у  зв’язку  з  добровільною  відмовою  землекористувача   та

передати до земель запасу сільської ради. 

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

розвитку  інфраструктури,  комунальної  власності,  транспорту,  житлово-

комунального господарства,  благоустрою територій громади, містобудування,

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

Сільський голова                                                          Сергій САМОТОЙ



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАНАДЦЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 00.08.2021  № проєкт
с. Миколаївка                                                                             
Про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки

 Розглянувши  заяву  гр.  Самотой  Марини  Володимирівни, жительки  м.
Суми,  вул.  Заливна  35,  кв.8 про  надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 1,0га -
для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами
населеного  пункту  с.  Лікарське 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,  121  Земельного  кодексу  України керуючись  Законом  України  «Про
внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  України  щодо  вдосконалення
системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», сільська  рада
вирішила: 

1.Надати гр. Самотой Марині Володимирівні  дозвіл на розробку проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  із  земель
сільськогосподарського призначення, площею 1,0 га -для ведення особистого
селянського  господарства,  яка  розташована  за  межами населеного  пункту  с.
Лікарське на  території  Миколаївської  сільської  ради   Сумського  району
Сумської області.

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

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

Сільський голова                                                                 Сергій САМОТОЙ


