
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТА (позачергова) СЕСІЯ 

РІШЕННЯ  
від 11.12.2018                                                                                          № 17
c.Миколаївка 
Про відмову в заключені договору
 оренди  земельних ділянок 
сільськогосподарського  призначення
гр.Рядовому Д.В. 

Розглянувши заяву гр. Рядового Дениса Володимировича, який мешкає
в м. Суми. вул.Ковпака 73,кв.70 щодо укладення договору оренди земельних
ділянок  для  ведення  фермерського  господарства  за  рахунок  земель
сільськогосподарського  призначення,розташованих  за  межами  населених
пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району, площею
89,1633га,  керуючись  статтями  143,  144  Конституції  України,  пунктом  34
статті  26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні»,розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 № 60-р
«Питання  передачі  земельних  ділянок  сільськогосподарського  призначення
державної  власності  у  комунальну  власність  об’єднаних  територіальних
громад» статтею 12, стаття 121, 122, 123,124 Земельного кодексу України та
враховуючи висновки постійної комісії,  Миколаївська сільська  рада 

в и р і ш и л а:
1.  Відмовити  гр.Рядовому  Денису  Володимировичу  в  укладенні

договору оренди земельних ділянок для ведення фермерського господарства
за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення,  розташованих  за
межами  населених  пунктів  на  території  Миколаївської  сільської  ради,
площею 89,1633  га,  оскільки  у  відповідності  до  ст.ст. 123,124  Земельного
кодексу України дозвіл на розробку та  затвердження проекту землеустрою
сільською радою не надавався,  а  загальний розмір земельних ділянок, що
пропонується  до  передачі  в  оренду  перевищує  середній  розмір  земельної
частки (паю) сільськогосподарських підприємств на території сільської ради,
що суперечить ст.121 Земельного кодексу України.

Сільський  голова                                                          Самотой С.В.



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТА (позачергова) СЕСІЯ 

РІШЕННЯ  
від 11.12.2018                                                                                          № 18
c.Миколаївка 
Про клопотання  до Сумської обласної державної адміністрації
щодо включення земельної ділянки ( водного об’єкта) 
до переліку земельних ділянок,що можуть бути передані в оренду 
шляхом проведення земельних торгів в формі аукціону 

 Керуючись  статтями   134,135,136,137  Земельного  кодексу  України,

пунктом 34 частини 1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в

Україні», враховуючи висновки постійної комісії, Миколаївська сільська рада 

в и р і ш и л а: 

1.  Клопотати  до  Сумської  обласної  державної  адміністрації  щодо

включення  земельної  ділянки  (водного  об’єкта)  з  кадастровим  номером

5924786900:05:002:0390  площею 7,395 га до переліку земельних ділянок, що

можуть бути передані в оренду шляхом проведення земельних торгів в формі

аукціону. Дана земельна ділянка знаходиться  за межами населеного пункту

Над’ярне на території Миколаївської сільської ради Сумського району.

Сільський  голова                                                          Самотой С.В. 


