
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 24.06.2019                                                                                          №  проект

с. Миколаївка 

Про відмову у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної 

ділянки у власність Білан Р.В.

Розглянувши заяву гр. Білана Романа Володимировича щодо  надання

дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної

ділянки  у  власність, площею  2.00  гектара, для  ведення   особистого

селянського  господарства, керуючись  ст. 26  Закону  України  «Про  місцеве

самоврядування в Україні», сільська  рада вирішила:

1. Відмовити гр. Білану Роману Володимировичу у надані  дозволу на

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у

власність, площею 2.00 гектара, для ведення особистого селянського

господарства, оскільки згідно   ст. ст. 118, 121 Земельного кодексу

України  останнній  скористався  своїм  правом  на  безоплатну

приватизацію  земельної  ділянки,  що  підтверджується  рішенням

Сумського районного суду Сумської області від 05.03.2018 по справі

№ 587/2945/17.

Сільський голова                                       С.В.Самотой



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 24.06.2019                                                                                          №  проект

с. Миколаївка 

Про відмову у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної 

ділянки у власність Білан Н.І.

Розглянувши заяву гр. Білан Наталії Іванівни щодо  надання дозволу на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у

власність, площею  2.00  гектара, для  ведення   особистого  селянського

господарства, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування

в Україні», сільська рада вирішила:

1. Відмовити  гр.  Білан  Наталії  Іванівні у  надані  дозволу  на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної

ділянки у власність, площею 2.00 гектара, для ведення особистого

селянського  господарства,  оскільки  згідно    ст.  ст.  118,  121

Земельного кодексу України останння скористалась своїм правом на

безоплатну  приватизацію  земельної  ділянки,  що  підтверджується

рішенням Сумського районного суду Сумської області від 05.03.2018

по справі № 587/2945/17.



Сільський голова                
С.В.Самотой

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 24.06.2019                                                                                          №  проект

с. Миколаївка 

Про відмову у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної 

ділянки у власність Черненко А.М.

Розглянувши заяву гр. Черненко Антоніни Михайлівни щодо  надання

дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної

ділянки  у  власність, площею  1,78  гектара, для  ведення   особистого

селянського  господарства, керуючись  ст. 26  Закону  України  «Про  місцеве

самоврядування в Україні», сільська  рада вирішила:

1. Відмовити гр.  Черненко Антоніні Михайлівні у надані  дозволу на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної

ділянки у власність, площею 1,78 гектара, для ведення особистого

селянського  господарства,  оскільки  згідно    ст.  ст.  118,  121

Земельного кодексу України останння скористалась своїм правом на

безоплатну  приватизацію  земельної  ділянки,  що  підтверджується

рішенням Сумського районного суду Сумської області від 05.03.2018

по справі № 587/2945/17.



Сільський голова           
С.В.Самотой

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 24.06.2019                                                                                          №  проект

с. Миколаївка 

Про відмову у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної 

ділянки у власність Северин Т.О.

Розглянувши  заяву  гр. Северин  Тетяни  Олексіївни щодо   надання

дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної

ділянки  у  власність, площею  2.00  гектара, для  ведення   особистого

селянського  господарства, керуючись  ст. 26  Закону  України  «Про  місцеве

самоврядування в Україні», сільська  рада вирішила:

1. Відмовити  гр.  Северин  Тетяні  Олексіївні у  надані  дозволу  на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної

ділянки у власність, площею 2.00 гектара, для ведення особистого

селянського  господарства,  оскільки  згідно    ст.  ст.  118,  121

Земельного кодексу України останння скористалась своїм правом на

безоплатну  приватизацію  земельної  ділянки,  що  підтверджується



рішенням Сумського районного суду Сумської області від 05.03.2018

по справі № 587/2945/17.

Сільський голова             
С.В.Самотой

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬШОСТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 24.06.2019                                                                                          №  проект

с. Миколаївка 

Про відмову у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної 

ділянки у власність Гончаренко О.В.

Розглянувши заяву гр. Гончаренко Ольги Володимирівни щодо  надання

дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної

ділянки  у  власність, площею  2.00  гектара, для  ведення   особистого

селянського  господарства, керуючись  ст. 26  Закону  України  «Про  місцеве

самоврядування в Україні», сільська  рада вирішила:

1. Відмовити гр. Гончаренко Ользі Володимирівні у надані дозволу на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної

ділянки у власність, площею 2.00 гектара, для ведення особистого

селянського  господарства,  оскільки  згідно    ст.  ст.  118,  121



Земельного кодексу України останння скористалась своїм правом на

безоплатну  приватизацію  земельної  ділянки,  що  підтверджується

рішенням Сумського районного суду Сумської області від 05.03.2018

по справі № 587/2945/17.

Сільський голова       
С.В.Самотой

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬШОСТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 24.06.2019                                                                                          №  проект

с. Миколаївка 

Про відмову у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної 

ділянки у власність Василега З.О.

Розглянувши  заяву  гр.  Василеги  Зої  Олександрівни  щодо   надання

дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної

ділянки  у  власність, площею  1,4550  гектара, для  ведення   особистого

селянського  господарства, керуючись  ст. 26  Закону  України  «Про  місцеве

самоврядування в Україні», сільська  рада вирішила:

1. Відмовити  гр.  Василезі  Зої  Олександрівніу  надані  дозволу  на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної

ділянки у власність, площею 1,4550 гектара, для ведення особистого



селянського  господарства,  оскільки  згідно    ст.  ст.  118,  121

Земельного кодексу України останння скористалась своїм правом на

безоплатну  приватизацію  земельної  ділянки,  що  підтверджується

рішенням Сумського районного суду Сумської області від 05.03.2018

по справі № 587/2945/17.

Сільський голова                                       С.В.Самотой
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