
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ  СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 00.12.2021                                                                                 № ПРОЕКТ
с. Миколаївка
Про відмову в затвердженні 
проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки 
в постійне користування 
(площа 18,8911га)

Розглянувши заяву  керівника ПОГ  «КОУ» ГО «Спілка інвалідів «Жага
життя»  О.М. Загородного стосовно затвердження проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в постійне користування для за рахунок земель
сільськогосподарського призначення державної власності,  яка розташована за
межами населених пунктів на території Кровненської сільської ради Сумського
району Сумської  області,  керуючись,  статтями  12,  92,  122,  123   Земельного
кодексу  України,  Законом  України  «Про  державний  земельний  кадастр»,
Законом України «Про землеустрій», статтею 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», сільська рада вирішила: 

1.  Відмовити  у  затвердженні  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної ділянки для ведення фермерського господарства за рахунок земель
сільськогосподарського  призначення  державної  власності,  розташованої  за
межами населених пунктів на території Кровненської сільської ради Сумського
району Сумської області кадастровий номер 5924784200:03:007:0235 та наданні
ПОГ  «КОУ» ГО «Спілка інвалідів «Жага життя» зазначеної земельної ділянки
у  постійне  користування  у  зв'язку  з  невідповідністю   проекту  землеустрою
вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а
саме:

- відсутність клопотання ПОГ  «КОУ» ГО «Спілка інвалідів «Жага життя»
про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  площею  18,8911  га,  кадастровий  номер
5924784200:03:007:0235  в  постійне користування відповідно до ч.  2  ст.  123



Земельного кодексу України та самого дозволу,  наданого Миколаївською сі-
льською радою Сумського району Сумської області;

- відсутність проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки пло-
щею 18,8911 га, кадастровий номер 5924784200:03:007:0235 в постійне кори-
стування відповідно до п. 6 ст. 123 Земельного кодексу України.

Сільський голова                                                   Сергій САМОТОЙ



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ  СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 00.12.2021                                                                                 № ПРОЕКТ
с. Миколаївка
Про відмову в затвердженні 
проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки 
в постійне користування 
(площа 1,8471 га)

Розглянувши заяву  керівника ПОГ  «КОУ» ГО «Спілка інвалідів «Жага
життя»  О.М. Загородного стосовно затвердження проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в постійне користування для за рахунок земель
сільськогосподарського призначення державної власності,  яка розташована за
межами населених пунктів на території Кровненської сільської ради Сумського
району Сумської  області,  керуючись,  статтями  12,  92,  122,  123   Земельного
кодексу  України,  Законом  України  «Про  державний  земельний  кадастр»,
Законом України «Про землеустрій», статтею 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», сільська рада вирішила: 

1.  Відмовити  у  затвердженні  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної ділянки для ведення фермерського господарства за рахунок земель
сільськогосподарського  призначення  державної  власності,  розташованої  за
межами населених пунктів на території Кровненської сільської ради Сумського
району Сумської області кадастровий номер 5924784200:03:004:0176 та наданні
ПОГ  «КОУ» ГО «Спілка інвалідів «Жага життя» зазначеної земельної ділянки
у  постійне  користування  у  зв'язку  з  невідповідністю   проекту  землеустрою
вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а
саме:

- відсутність клопотання ПОГ  «КОУ» ГО «Спілка інвалідів «Жага життя»
про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  площею  1,8471  га,  кадастровий  номер
5924784200:03:004:0176  в  постійне  користування  відповідно  до  ч.  2  ст.  123



Земельного кодексу України та самого дозволу,  наданого Миколаївською сі-
льською радою Сумського району Сумської області;

- відсутність проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки пло-
щею 1,8471 га,  кадастровий  номер  5924784200:03:004:0176 в  постійне кори-
стування відповідно до п. 6 ст. 123 Земельного кодексу України.
  

Сільський голова                                                                      Сергій САМОТОЙ



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ  СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 00.12.2021                                                                                 № ПРОЕКТ
с. Миколаївка
Про відмову в затвердженні 
проекту землеустрою  щодо 
відведення земельної ділянки 
в постійне користування 
(площа 10,4309 га)

Розглянувши заяву  керівника ПОГ  «КОУ» ГО «Спілка інвалідів «Жага
життя»  О.М. Загородного стосовно затвердження проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в постійне користування для за рахунок земель
сільськогосподарського призначення державної власності,  яка розташована за
межами населених пунктів на території Кровненської сільської ради Сумського
району Сумської  області,  керуючись,  статтями  12,  92,  122,  123   Земельного
кодексу  України,  Законом  України  «Про  державний  земельний  кадастр»,
Законом України «Про землеустрій», статтею 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», сільська рада вирішила: 

1.  Відмовити  у  затвердженні  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної ділянки для ведення фермерського господарства за рахунок земель
сільськогосподарського  призначення  державної  власності,  розташованої  за
межами населених пунктів на території Кровненської сільської ради Сумського
району Сумської області кадастровий номер 5924784200:03:004:0175 та наданні
ПОГ  «КОУ» ГО «Спілка інвалідів «Жага життя» зазначеної земельної ділянки
у  постійне  користування  у  зв'язку  з  невідповідністю   проекту  землеустрою
вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а
саме:

- відсутність клопотання ПОГ  «КОУ» ГО «Спілка інвалідів «Жага життя»
про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  площею  10,4309  га,  кадастровий  номер
5924784200:03:004:0175  в  постійне  користування  відповідно  до  ч.  2  ст.  123



Земельного кодексу України та самого дозволу,  наданого Миколаївською сі-
льською радою Сумського району Сумської області;

- відсутність проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки пло-
щею 10,4309 га, кадастровий номер 5924784200:03:004:0175 в постійне кори-
стування відповідно до п. 6 ст. 123 Земельного кодексу України.
  

Сільський голова                                                                      Сергій САМОТОЙ



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ  СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 00.12.2021                                                                                 № ПРОЕКТ
с. Миколаївка
Про затвердження на розробку  технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельних  ділянок в натурі (на місцевості)
для будівництва і обслуговуванням житлового будинку,  господарських 
будівель і споруд  (Коленько Н.М.)

Розглянувши  заяву  гр.  Коленько  Ніни  Миколаївни,  жительки
с.  Степаненкове,  вул.  Миру,  66 про затвердження  технічної  документації  із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на  місцевості)  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,
господарських будівель і споруд за адресою: с. Степаненкове. вул. Миру, 66 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,  40,  116,  118,  122
Земельного кодексу України, сільська  рада вирішила: 

1.  Затвердити  гр.  Коленько  Ніні Миколаївні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості), площею  0,1639 га (кадастровий номер 5924786700:06:001:0007)
–  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських
будівель  і  споруд за  адресою:  с.  Степаненкове,  вул.  Миру,  66  на  території
Миколаївської сільської ради   Сумського району Сумської області.

2.  Передати  гр.  Коленько  Ніні  Миколаївні безоплатно  у  власність
земельну  ділянку,  площею  0,1639 га  (кадастровий  номер
5924786700:06:001:0007)  –  для  будівництва  та  обслуговування  житлового
будинку,  господарських будівель і  споруд за  адресою: с.  Степаненкове,  вул.
Миру,  66 на  території  Миколаївської  сільської  ради    Сумського  району
Сумської області.

3.  Право  власності  на  земельну  ділянку  (кадастровий  номер
5924786700:06:001:0007)  виникає з моменту державної реєстрації цього права
та  оформлюється  відповідно  до  закону  України  про  державну  реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. 



  3.1.  Гр.  Коленько  Ніні  Миколаївні зареєструвати  право  власності  на
земельну ділянку відповідно до статей 125, 126 Земельного Кодексу України. 
 4. Земельному відділу сільської ради внести відповідні зміни в земельно-
облікові документи.

  Сільський  голова                                                     Сергій САМОТОЙ 



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ  СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 00.12.2021                                                                                 № ПРОЕКТ
с. Миколаївка
Про затвердження на розробку  технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельних  ділянок в натурі (на місцевості)для 
будівництва і обслуговуванням житлового будинку, господарських
 будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства 
(Зубага В.М.)

Розглянувши  заяву  гр.  Забуги  Володимира  Михайловича,  жителя  м.
Суми, вул. Г. Кондратьєва 136, кв. 9 про затвердження  технічної документації
із  землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в
натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських  будівель  і  споруд  та  для  ведення  особистого  селянського
господарства  за  адресою:  с.  Капітанівка,  вул.  Миру,  44 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,  40,  116,  118,  122
Земельного кодексу України, сільська  рада вирішила: 

1.  Затвердити   гр.  Забузі  Володимиру  Михайловичу технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки  в  натурі  (на  місцевості),  площею   0,0748 га  (кадастровий  номер
5924783200:02:001:1175)  –  для  будівництва  та  обслуговування  житлового
будинку, господарських будівель і споруд та площею 0,3494 га( кадастровий
номер  5924783200:02:001:1174)  –  для  ведення  особистого  селянського
господарства  за  адресою:  с.  Капітанівка,  вул.  Миру,  44  на  території
Миколаївської сільської ради   Сумського району Сумської області.

Сільський  голова                                                      Сергій САМОТОЙ



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ  СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 00.12.2021                                                                                 № ПРОЕКТ
с. Миколаївка
Про добровільну відмову 
від права  користування 
земельною ділянкою
(Дунай С.П.)

Розглянувши  заяву  гр.  Дунай  Світлани  Пилипівни,  жительки
с. Миколаївка, вул. Шевченка 63, кв.3  про  добровільну відмову в користуванні
земельною  ділянкою,   площею  0,2725   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.  141  «Земельний  кодекс  України», сільська
рада вирішила:  

1.  Припинити  гр.  Дунай  Світлані  Пилипівні користування   земельною
ділянкою,  площею  0,2725га  - 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. 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
СУМСЬКОГО РАЙОНУ  СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ
від 00.12.2021                                                                                 № ПРОЕКТ
с. Миколаївка
Про надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної 
ділянки (Зоренко Ю.А.)

 Розглянувши  заяву  гр.  Зоренко  Юлії  Анатоліївни,  жительки  с.
Миколаївка,  вул.  Шевченка,  54 про  надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки,   площею  0,2725  га
(кадастровий  номер  5924785400:02:003:0240)  -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.  Зоренко  Юлії  Анатоліївні дозвіл  на  розробку  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  комунальної  власності  із
земель  сільськогосподарського  призначення,  площею 0,2725  га  (кадастровий
номер  5924785400:02:003:0240)  -для  ведення  особистого  селянського
господарства  за  межами  населених  пунктів  на  території  Миколаївської
сільської ради Сумського району Сумської області.

2.Рекомендувати  гр.  Зоренко  Юлії  Анатоліївні 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
ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 00.12.2021                                                                                 № ПРОЕКТ
с. Миколаївка                    
Про затвердження технічної 
документації із   землеустрою  
щодо поділу  земельної 
ділянки (площею 11,5077 га)

            Розглянувши  технічну документацію із землеустрою щодо  поділу
земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності
призначення,  загальною  площею  11,5077га  кадастровий  номер
5924785400:02:003:0244 розташованої за межами населених пунктів, на  десять
земельних  ділянки  в  тому  числі:  площею  8,2302  га   кадастровий  номер
5924785400:02:003:0258;  площею  0,4000га,  кадастровий  номер
5924785400:02:003:0257;  площею  0,8869га,  кадастровий  номер
5924785400:02:003:0256; 0,5865га, кадастровий номер 5924785400:02:003:0254,
площею  0,5000га,  кадастровий  номер  5924785400:02:003:0253,  площею
0,6621га,  кадастровий  номер  5924785400:02:003:0252,  площею  0,2400га,
кадастровий  номер  5924785400:02:003:0251,  площею  0,0006  га,  кадастровий
номер  5924785400:02:003:0250,  площею  0,0007га,  кадастровий  номер
5924785400:02:003:0249,  площею  0,0007га,  кадастровий  номер
5924785400:02:003:0248 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
11,5077га кадастровий номер 5924785400:02:003:0244 розташованої за межами
населених пунктів, на  десять  земельних ділянки в тому числі: площею 8,2302
га  кадастровий номер 5924785400:02:003:0258; площею 0,4000га, кадастровий



номер  5924785400:02:003:0257;  площею  0,8869га,  кадастровий  номер
5924785400:02:003:0256; 0,5865га, кадастровий номер 5924785400:02:003:0254,
площею  0,5000га,  кадастровий  номер  5924785400:02:003:0253,  площею
0,6621га,  кадастровий  номер  5924785400:02:003:0252,  площею  0,2400га,
кадастровий  номер  5924785400:02:003:0251,  плошею  0,0006  га,  кадастровий
номер  5924785400:02:003:0250,  площею  0,0007га,  кадастровий  номер
5924785400:02:003:0249,  площею  0,0007га,  кадастровий  номер
5924785400:02:003:0248 на території Миколаївської сільської ради Сумського
району Сумської області. 
         2. Сільському голові С.Самотою провести державну реєстрацію земельних
ділянок  сільськогосподарського  призначення   загальною  площею  11,5077га
кадастровий номер 5924785400:02:003:0244 розташованої за межами населених
пунктів,  на   десять   земельних  ділянки  в  тому  числі:  площею  8,2302  га
кадастровий  номер  5924785400:02:003:0258;  площею  0,4000га,  кадастровий
номер  5924785400:02:003:0257;  площею  0,8869га,  кадастровий  номер
5924785400:02:003:0256; 0,5865га, кадастровий номер 5924785400:02:003:0254,
площею  0,5000га,  кадастровий  номер  5924785400:02:003:0253,  площею
0,6621га,  кадастровий  номер  5924785400:02:003:0252,  площею  0,2400га,
кадастровий  номер  5924785400:02:003:0251,  плошею  0,0006  га,  кадастровий
номер  5924785400:02:003:0250,  площею  0,0007га,  кадастровий  номер
5924785400:02:003:0249,  площею  0,0007га,  кадастровий  номер
5924785400:02:003:0248,  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,
благоустрою  територій  громади,  містобудування,  регулювання  земельних
відносин та охорони навколишнього середовища.

Сільський голова                                                                     Сергій САМОТОЙ
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