
 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ  

ТРИНАДЦЯТА  СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

від  00.09.2021                                                                              №  проєкт                                         

с. Миколаївка 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки у власність  

для ведення ОСГ  

Розглянувши заяву гр. Гніденка Андрія Сергійовича, жителя с. Яструбине, вул. 

Шевченка, 49 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. Гніденку Андрію Сергійовичу  проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 1,9074 га (кадастровий номер 

5924789800:03:006:0079) - для ведення особистого селянського господарства, яка 

знаходиться за межами населених пунктів Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області.  

2. Надати гр. Гніденку Андрію Сергійовичу у власність земельну ділянку 

площею 1,9074 га (кадастровий номер 5924789800:03:006:0079) - для ведення 

особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення  комунальної власності яка знаходиться за межами населених 

пунктів Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області.  

3. Гр.  Гніденку Андрію Сергійовичу здійснити державну реєстрацію права 

власності земельної  ділянки відповідно до вимог чинного законодавства. 

4. Гр. Гніденку Андрію 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  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ  

ТРИНАДЦЯТА  СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

від  00.09.2021                                                                               №  проєкт                                         

с. Миколаївка 

Про добровільну відмову від користування  

земельною ділянкою  

  Розглянувши заяву гр. Малимоненка Юрія Анатолійовича, жителя с. 

Миколаївка, вул. Шевченка, 62 про добровільну відмову від користування 

земельною ділянкою, орієнтовною площею 0,30 га-для розширення особистого 

підсобного господарства, яка розташована за межами населених пунктів 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. Малимоненку Юрію Анатолійовичу право користування  

земельною ділянкою, орієнтовною площею 0,30-для розширення особистого 

підсобного господарства, яка розташована за межами населених пунктів 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  

ТРИНАДЦЯТА  СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

від  00.09.2021                                                                             №  проєкт                                         

с. Миколаївка 

Про надання дозволу на розробку  

проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки 

  Розглянувши заяву гр. Малимоненко Лариси Олександрівни, жительки  с. 

Спаське, вул. Центральна, 69 про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 0,323 га (кадастровий 

номер 5924785400:01:003:0116)-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. 12, 121 Земельного кодексу України,  сільська  

рада вирішила:  

1.Надати гр. Малимоненко Ларисі Олександрівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

із земель сільськогосподарського призначення, площею 0,323 га (кадастровий 

номер 5924785400:01:003:0116) - для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за межами населених пунктів  на території 

Миколаївської сільської ради  Сумського району Сумської області. 

2.Рекомендувати гр. Малимоненко Ларисі Олександрівні 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  00.09.2021                                                                               №  проєкт                                        

с. Миколаївка 

Про надання дозволу на розробку технічної  

документації з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки під водним об’єктом  

площею 27,5163 га  

Розглянувши заяву ФОП Середи Юрія Вікторовича щодо надання дозволу 

на розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки під водним об’єктом загальною площею 27,5163 га, кадастровий номер 

5924785400:04:002:0117, цільове призначення: 10.07- для рибогосподарських 

потреб, яка розташована за межами населених пунктів 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 Середі Юрію Вікторовичу дозвіл на розробку технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки під водним 

об’єктом загальною площею 27,5163 га, кадастровий номер 

5924785400:04:002:0117, цільове призначення: 10.07- для рибогосподарських 

потреб, яка розташована за межами населених пунктів 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  00.09.2021                                                                               №  проєкт                                         

с. Миколаївка 

Про надання дозволу на розробку технічної  

документації з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки під водним об’єктом  

площею 12,714 га  

Розглянувши заяву ФОП Середи Юрія Вікторовича щодо надання дозволу 

на розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки під водним об’єктом загальною площею 12,714 га, кадастровий номер 

5924785400:01:001:0035, цільове призначення: 10.07- для рибогосподарських 

потреб, яка розташована за межами населених пунктів 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 Середі Юрію Вікторовичу дозвіл на розробку технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки під водним 

об’єктом загальною площею 12,714 га, кадастровий номер 

5924785400:01:001:0035, цільове призначення: 10.07- для рибогосподарських 

потреб, яка розташована за межами населених  пунктів 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  00.09.2021                                                                               № проєкт                                          

с. Миколаївка 

Про надання дозволу на розробку технічної  

документації з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки під водним об’єктом  

площею 1,9694 га  

Розглянувши заяву ФОП Середи Юрія Вікторовича щодо надання дозволу 

на розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки під водним об’єктом загальною площею 1,9694 га, кадастровий номер 

5924786900:05:002:0167, цільове призначення: 10.07- для рибогосподарських 

потреб, яка розташована за межами населених пунктів 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 Середі Юрію Вікторовичу дозвіл на розробку технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки під водним 

об’єктом загальною площею 1,9694 га, кадастровий номер 

5924786900:05:002:0167, цільове призначення: 10.07- для рибогосподарських 

потреб, яка розташована за межами населених пунктів 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  00.09.2021                                                                              №  проєкт                                        

с. Миколаївка 

Про надання дозволу на розробку 

 технічної документації землеустрою 

 щодо поділу земельної ділянки  

сільськогосподарського призначення  

комунальної власності. 

 Розглянувши заяву гр. Іващенка Леоніда Андрійовича, жителя с. Миколаївка, 

вул. Перемоги, 34/1 стосовно поділу земельної ділянки площею 1,76га, 

кадастровий номер 5924785400:02:003:0226 щодо відведення земельної ділянки 

у власність орієнтовною площею: 0,66 га- для ведення особистого селянського 

господарства, яка знаходяться 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. ст. 12, 

33, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,   сільська  рада  вирішила :   

1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності, 

загальною площею 1,76 га (кадастровий номер 5924785400:02:003:0226) на дві 

земельні ділянки, площами 0,66 га та  1,10 га, яка розташована за межами 

населених пунктів Сумського району Сумської області. 

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

інфраструктури, комунальної власності, транспорту, житлово-комунального 

господарства, благоустрою території громади, містобудування, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

           
 

 

 Сільський голова                                                                 Сергій САМОТОЙ 


