
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ 
від 30.06.2020                                                                    № 32
с. Миколаївка 
Про  відмову в погодженні 
надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою 

Розглянувши  листа  від  18.06.2020  за  №  840/115-20  Міськрайонного
управління  у  м.  Сумах  та  Сумському  районі  Головного  управління
Держгеокадастру  у  Сумській  області  стосовно  висловлення  позиції  щодо
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки з кадастровим номером 5924786700:03:003:0306, площею 10,8 га  
громадянам:  Грибовій  Катерині  Михайлівні,  земельна  ділянка  орієнтовною
площею  2,00  га;  Гулінок  Олені  Сергіївні,  земельна  ділянка  орієнтовною
площею 2,00 га; Єременко Максиму Сергійовичу, земельна ділянка орієнтовною
площею 2,00 га;  Жукову Едуарду Вадимовичу, земельна ділянка орієнтовною
площею  2,00  га;  Заровній  Яні  Владиславівні,  земельна  ділянка  орієнтовною
площею  2,00  га;  Кравченко  Юлії  Леонідівні,  земельна  ділянка  орієнтовною
площею  2,00  га  -  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  орієнтовною  площею  2,00  га  кожному  -  для  ведення
особистого  селянського  господарства  за  межами  населених  пунктів   на
території  Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської  області,
керуючись   ст..  4,  26,  59   Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні», статті 122  Земельного кодексу України, сільська рада вирішила:

1. Відмовити зазначеним вище громадянам в погодженні надання дозволу
на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
орієнтовною площею 2,00 га кожному -  для ведення особистого селянського
господарства за межами населених пунктів на території Миколаївської сільської
ради Сумського району Сумської  області  в  зв’язку  з  тим,  що дана земельна
ділянка є інвестиційно приваблива та по ній відкрите касаційне провадження за
№ 61-20517ск19 у Верховному Суді України. 

2. Інформувати Міськрайонне управління у м. Сумах та Сумському районі
Головного управління Держгеокадастру про дане рішення.

Сільський голова                                                                       Сергій САМОТОЙ



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ
від 30.06.2020                                                                  №
33
с. Миколаївка 
Про  відмову в погодженні 
надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою 

Розглянувши  лист  від  18.06.2020  за  №  841/115-20  Міськрайонного
управління  у  м.  Сумах  та  Сумському  районі  Головного  управління
Держгеокадастру  у  Сумській  області  стосовно  висловлення  позиції  щодо
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  з  кадастровим  номером  5924786700:05:001:0394  площею  8.4682  га
громадянам:  Тарасенку  Сергію  Сергійовичу,  земельна  ділянка  орієнтовною
площею 2,00 га;  Чеховському Олександру  Олександровичу,  земельна ділянка
орієнтовною площею 2,00 га; Юхименку Станіславу Олександровичу, земельна
ділянка  орієнтовною  площею  2,00  га;  Мірошніченко  Валентині  Степанівні,
земельна  ділянка  орієнтовною  площею  2,00  га   -  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,00 га
кожному-для  ведення  особистого  селянського  господарства  за  межами
населених  пунктів  на території Миколаївської сільської ради Сумського району
Сумської  області,  керуючись   ст..  4,  26,  59   Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», статті 122  Земельного кодексу України,  сільська
рада вирішила:

1. Відмовити зазначеним вище громадянам в погодженні надання дозволу
на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
орієнтовною площею 2,00 га кожному -  для ведення особистого селянського
господарства за межами населених пунктів на території Миколаївської сільської
ради Сумського району Сумської  області  в  зв’язку  з  тим,  що дана земельна
ділянка є інвестиційно приваблива та по ній відкрите касаційне провадження за
№ 61-20517ск19 у Верховному Суді України. 

2. Інформувати Міськрайонне управління у м. Сумах та Сумському районі
Головного управління Держгеокадастру про дане рішення.
                       



Сільський  голова Сергій САМОТОЙ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 30.06.2020                                                                                                      № 34
с. Миколаївка 
Про  відмову в погодженні 
надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою 

Розглянувши  лист  від  18.06.2020  за  №  842/115-20  Міськрайонного
управління  у  м.  Сумах  та  Сумському  районі  Головного  управління
Держгеокадастру  у  Сумській  області  стосовно  висловлення   позиції  щодо
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок з кадастровим номером 5924786700:03:002:0429, площею 11.3489 га; з
кадастровим номером 5924786700:03:002:0430, площею 21.4072 га  громадянам
Бабічевій  Дарині  Романівні,  земельна  ділянка  орієнтовною  площею  2,00  га;
Байрунас Денису Сергійовичу, земельна ділянка орієнтовною площею 2,00 га;
Бондаренко  Аллі  Іванівні,  земельна  ділянка  орієнтовною  площею  2,00  га;
Брюховецькому Богдану  Леонідовичу,  земельна ділянка орієнтовною площею
2,00 га; Будик Анастасії Олександрівні, земельна ділянка орієнтовною площею
2,00 га;  Буштаренко Камілі Романівні, земельна ділянка орієнтовною площею
2,00 га; Буштаренко Роману Романовичу, земельна ділянка орієнтовною площею
2,00 га; Василишиній Юлії Юріївні, земельна ділянка орієнтовною площею 2,00
га;  Виноградській Тетяні Іванівні, земельна ділянка орієнтовною площею 2,00
га;  Виноградському  Дмитрію  Георговичу,  земельна  ділянка  орієнтовною
площею  2,00  га;  Гавриш  Яні  Володимирівні,  земельна  ділянка  орієнтовною
площею  2,00  га;  Головко  Наталії  Юріївні,  земельна  ділянка  орієнтовною
площею  2,00  га;  Гончаренко  Юлії  Сергіївні,  земельна  ділянка  орієнтовною
площею 2,00 га;  Горбачу Сергію Сергійовичу,  земельна ділянка орієнтовною
площею  2,00  га;  Гордієнку  Олександру  Вікторовичу,  земельна  ділянка
орієнтовною площею 2,00 га; Грибову Леоніду Миколайовичу, земельна ділянка
орієнтовною площею 2,00 га;  Грибову Сергію Леонідовичу, земельна ділянка
орієнтовною  площею  2,00  га  -  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  орієнтовною  площею  2,00  га  кожному  -для
ведення особистого селянського господарства за межами населених  пунктів  на



території  Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської  області,
керуючись   ст..  4,  26,  59   Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні», статті 122  Земельного кодексу України, сільська рада вирішила:

1. Відмовити зазначеним вище громадянам в погодженні надання дозволу
на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
орієнтовною площею 2,00 га кожному -  для ведення особистого селянського
господарства за межами населених пунктів на території Миколаївської сільської
ради Сумського району Сумської  області  в  зв’язку  з  тим,  що дана земельна
ділянка є інвестиційно приваблива та по ній відкрите касаційне провадження за
№ 61-20517ск19 у Верховному Суді України. 

2. Інформувати Міськрайонне управління у м. Сумах та Сумському районі
Головного управління Держгеокадастру про дане рішення.

                        

Сільський голова                                                                      Сергій САМОТОЙ



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 30.06.2020                                                                                                         №
35
с. Миколаївка 
Про  відмову в погодженні 
надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою 

Розглянувши  лист  від  18.06.2020  за  №  843/115-20  Міськрайонного
управління  у  м.  Сумах  та  Сумському  районі  Головного  управління
Держгеокадастру  у  Сумській  області  стосовно  висловлення   позиції  щодо
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки з кадастровим номером  5924786700:05:001:0397  площею   28.3553 га
громадянам  Лозко  Аліні  Михайлівні,  земельна  ділянка  орієнтовною площею
2,00  га;  Ляшенко  Валерії  Валеріївні,  земельна  ділянка  орієнтовною площею
2,00 га; Пащенко Яні Едуардівні, земельна ділянка орієнтовною площею 2,00 га;
Пархоменку Миколаю Вікторовичу, земельна ділянка орієнтовною площею 2,00
га; Пащенко Дарині Олексіївні, земельна ділянка орієнтовною площею 2,00 га;
Переверзі  Тетяні  Романівні,  земельна  ділянка  орієнтовною  площею  2,00  га;
Песщанській Світлані Максимівні, земельна ділянка орієнтовною площею 2,00
га;  Прийменко Олександру Петровичу, земельна ділянка орієнтовною площею
2,00 га; Пугач Ігорю Валерійовичу, земельна ділянка орієнтовною площею 2,00
га;  Райському Ігорю Леонідовичу, земельна ділянка орієнтовною площею 2,00
га; Салогуб Валерії Олександрівні, земельна ділянка орієнтовною площею 2,00
га; Семенюк Марині Валеріївні, земельна ділянка орієнтовною площею 2,00 га;
Сіробабі Владиславу Павловичу, земельна ділянка орієнтовною площею 2,00 га;
Сорокіну Сергію Павловичу, земельна ділянка орієнтовною площею 2,00 га - на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
орієнтовною  площею  2,00  га  кожному-для  ведення  особистого  селянського
господарства  за  межами  населених   пунктів   на  території  Миколаївської
сільської  ради Сумського району Сумської  області,  керуючись  ст..  4,  26,  59
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 122  Земельного
кодексу України, сільська рада вирішила:



1. Відмовити зазначеним вище громадянам в погодженні надання дозволу
на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
орієнтовною площею 2,00 га кожному -  для ведення особистого селянського
господарства за межами населених пунктів на території Миколаївської сільської
ради Сумського району Сумської  області  в  зв’язку  з  тим,  що дана земельна
ділянка є інвестиційно приваблива та по ній відкрите касаційне провадження за
№ 61-20517ск19 у Верховному Суді України. 

2. Інформувати Міськрайонне управління у м. Сумах та Сумському районі
Головного управління Держгеокадастру про дане рішення.

Сільський голова                                                                        Сергій
САМОТОЙ



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ
від 30.06.2020                                                                                                          №
36
с. Миколаївка 
Про  відмову в погодженні 
надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою 

Розглянувши  лист  від  18.06.2020  за  №  844/115-20  Міськрайонного
управління  у  м.  Сумах  та  Сумському  районі  Головного  управління
Держгеокадастру  у  Сумській  області  стосовно  висловлення   позиції  щодо
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  з  кадастровим номером  5924786700:03:003:0307 площею   8.7837  га
громадянам Крамар Юлії Іванівні, земельна ділянка орієнтовною площею 2,00
га; Крамар Юрію Володимировичу, земельна ділянка орієнтовною площею 2,00
га;  Кудренко Ганні Андріївні,  земельна ділянка орієнтовною площею 2,00 га;
Кушнеревій Марині Миколаївні, земельна ділянка орієнтовною площею 2,00 га;
Левченку Сергію Олеговичу, земельна ділянка орієнтовною площею 2,00 га - на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
орієнтовною  площею  2,00  га  кожному-для  ведення  особистого  селянського
господарства  за  межами  населених   пунктів   на  території  Миколаївської
сільської  ради Сумського району Сумської  області,  керуючись  ст..  4,  26,  59
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 122  Земельного
кодексу України, сільська рада вирішила:

1. Відмовити зазначеним вище громадянам в погодженні надання дозволу
на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
орієнтовною площею 2,00 га кожному -  для ведення особистого селянського
господарства за межами населених пунктів на території Миколаївської сільської
ради Сумського району Сумської  області  в  зв’язку  з  тим,  що дана земельна
ділянка є інвестиційно приваблива та по ній відкрите касаційне провадження за
№ 61-20517ск19 у Верховному Суді України. 

2. Інформувати Міськрайонне управління у м. Сумах та Сумському районі
Головного управління Держгеокадастру про дане рішення.        



Сільський голова                                                     Сергій САМОТОЙ


