
 

 

 

            

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ  

ТРИНАДЦЯТА  СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

від  00.09.2021                                                                              №                                           

с. Миколаївка 

Про надання дозволу на розробку  

проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки 

  Розглянувши заяву гр. Криловецького Сергія Володимировича, жителя м. 

Суми, вул. Харківська 28/1, кв.60 про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з кадастровим номером 

5924786700:01:001:0109, площею 2,0 га -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,  116, 118, 121,122 Земельного кодексу України,  сільська  

рада вирішила:  

1.Надати гр. Криловецькому Сергію Володимировичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності із земель сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 

5924786700:01:001:0109, площею 2,0 га -для ведення особистого селянського 

господарства за межами населених пунктів на території Миколаївської 

сільської ради  Сумського району Сумської області. 

2.Рекомендувати гр. Криловецькому Сергію Володимировичу 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  

ТРИНАДЦЯТА  СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

від  00.09.2021 року                                                                              №                                           

с. Миколаївка 

Про  відмову в затвердженні проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки у власність 

 Розглянувши заяву гр. Скрягіна Миколи Васильовича затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 1,0 га – для 

ведення особистого селянського господарства 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», 

згідно Закону України «Про землеустрій», ст. ст.12, 116, п.7 ст.118, 121, 122 

Земельного кодексу України,   сільська рада вирішила: 

 1.Відмовити гр. Скрягіну Миколі Васильовичу у затвердженні проекту 

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

номер 5924789800:06:002:0046 – для ведення особистого селянського 

господарства за межами населених пунктів на території Миколаївської 

сільської ради Сумського району Сумської області з наступних підстав:  

- рішенням 13 сесії від 23.09.2021 прийняте рішення «Про включення 

земельної ділянки до Переліку земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення комунальної власності, право оренди яких виставляється на 

земельних торгах у формі аукціону окремими лотами у 2021-2022 роках на 

території  Миколаївської сільської ради (за межами населених пунктів)  та 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки зі зміною цільового призначення»;  

- є невідповідність викопіювання та фактичному місцю розташування 

земельної ділянки;  

- згідно ст. 121 Земельного кодексу України використано право 

безоплатної приватизації за даним видом цільового призначення: 01.03-для 

ведення особистого селянського господарства. 

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 
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ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ  

ТРИНАДЦЯТА  СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

від  00.09.2021 року                                                                              №                                           

с. Миколаївка 

Про надання дозволу на поділ 

 земельної ділянки комунальної власності   

Розглянувши заяву громадян Скорик Раїси Володимирівни, жительки с. 

Миколаївка, вул. Миру, 8, Красулі Олександра Миколайовича, с. Миколаївка, 

вул. Молодіжна, 7/2 щодо надання дозволу на поділ земельної ділянки 

комунальної власності із земель запасу (кадастровий номер 

5924785400:02:003:0244), загальною площею  11,5077 га, на шість земельних 

ділянки орієнтовними площами: 0,8943 га, 0,40 га, 0,5 га, 0,6 га, 0,66 га та 

8,4534 га  яка розташована за межами населених пунктів на території 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області та,  

відповідно  до статей 79(1), 122 Земельного кодексу України, ст. 56 Закону 

України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сільська рада  вирішила:  

1.Надати дозвіл  на поділ земельної ділянки комунальної власності із земель 

запасу (кадастровий номер 5924785400:02:003:0244), загальною площею 

11,5077 га, на шість земельних ділянки орієнтовними площами: 0,8943 га, 0,40 

га, 0,5 га, 0,6 га, 0,66 га та 8,4534 га, цільове призначення- землі запасу, які не 

надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам, яка 

розташована за межами населених пунктів на території Миколаївської сільської 

ради Сумського району Сумської області. 

 2. Доручити сільському голові здійснити реєстрацію в державному 

реєстрі речових прав на нерухоме майно земельних ділянок, які утворилися в 

результаті поділу за комунальною власністю Миколаївської сільської ради. 

 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 
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ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ  

ТРИНАДЦЯТА  СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

від  00.09.2021 року                                                                              №                                           

с. Миколаївка 

Про включення земельної ділянки під водним об’єктом до  Переліку 

земельних ділянок комунальної власності, право оренди яких 

виставляється на земельних торгах у формі аукціону окремими лотами у 

2021-2022 роках на території  Миколаївської сільської ради.   

 Розглянувши заяву ФОП Гаруста Д.Л. щодо включення земельної ділянки 

під водним об’єктом з кадастровим номером 5924785400:03:00:0082 до переліку 

земельних ділянок  право оренди на які виставляється на земельні торги з 

метою  участі у конкурентних торгах щодо передачі в оренду, керуючись п. 34 

ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», ст. ст. 12, 122, 134, 

135 Земельного кодексу України, сільська рада вирішила: 

1.Включити до Переліку земельних ділянок комунальної власності, 

право оренди яких виставляється на земельних торгах у формі аукціону 

окремими лотами у 2021-2022 роках на території  Миколаївської сільської 

ради земельну ділянку під водним об’єктом площею 9,9994 га з кадастровим 

номером 5924785400:03:005:0082, цільове призначення: 10.07- для 

рибогосподарських потреб, яка розташована в межах населеного пункту с. 

Миколаївка 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 
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ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ  

ТРИНАДЦЯТА  СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

від  00.09.2021 року                                                                              №                                           

с. Миколаївка 

Про відмову щодо оголошення земельних торгів 

 у формі аукціону на земельну ділянку під водним  

об’єктом комунальної власності площею 25,5720 га   

Розглянувши заяву директора Сумської біржі «Сумиагропромбіржа» В. 

Лугового щодо оголошення земельних торгів у формі аукціону, керуючись ст. 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до 

Закону України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо продажу земельних ділянок та набуття права користування ними через 

електронні аукціони», сільська рада  вирішила:  

1.Відмовити Сумській біржі «Сумиагропробіржа» в наданні послуг з 

проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди 

земельної ділянки ( з розташованим на ній водним об’єктом) земель водного 

фонду комунальної власності площею 25,5720 га для рибогосподарських потреб 

код цільового призначення згідно з КВЦПЗ-10.07), яка розташована на 

території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області на 

електронному майданчику Виконавця з наступних причин:  

- земельні торги проводяться в електронній торговій системі, що 

перебуває у державній власності. Порядок функціонування та адміністрування 

електронної торгової системи затверджує Кабінет Міністрів України;  

- земельні торги щодо земельних ділянок, які до дня набрання чинності  

Закону України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо продажу земельних ділянок та набуття права користування ними через 

електронні аукціони» були включені до переліку земельних ділянок державної 

чи комунальної власності та/або прав на них, виставлених на земельних торгах, 

та щодо яких не було опубліковано оголошення про проведення земельних 

торгів, проводяться в порядку, встановленому цим Законом.  

 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  


