
 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

П’ЯТДЕСЯТ ДРУГА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проєкт)  

від 00.07.2020 року                                                           № 

с. Миколаївка  

Про відмову в наданні дозволу на розробку  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Розглянувши заяву гр. Куценко Юлії Володимирівни, жительки  с. Кекине, вул. 

Садова, 10  стосовно надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  орієнтовною площею 2,00га-для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за межами населених пунктів на території Миколаївської 

сільської ради Сумського району Сумської області Сумській області, керуючись статтями 

144 Конституції України, пунктом 34   статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 12, стаття 116, 118, статтями 121, 122 Земельного 

кодексу України, ст. ст. 2, 6 Закону України « Про землеустрій», ст. 37 Закону України «Про 

охорону земель», сільська  рада вирішила: 

 1.Відмовити Куценко Юлії Володимирівні  у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з кадастровим номером 

5924783200:01:004:0050,  орієнтовною площею 2,00га-для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за межами населених пунктів на території Миколаївської 

сільської ради Сумського району Сумської області Сумській області з наступних підстав: 

землі, за рахунок яких планується відведення земельної ділянки у власність відносяться до 

земель сільськогосподарського призначення- (сіножаті), що не відповідає призначенню та 

принципам землеустрою, визначеним статтями 2, 6 Закону України «Про землеустрій», в 

частині створення раціональної системи землеволодіння та землекористування, а також 

вимогам Закону України «Про охорону земель». Оскільки сіножаті можуть бути у складі 

земель для будь-якого сільськогосподарського призначення, але прямо забороняється 

розорювання сіножатей, відповідно до частини 3 ст. 37 Закону України «Про охорону 

земель», а саме на землях сільськогосподарського призначення може бути обмежена 

діяльність щодо розорювання сіножатей, пасовищ. 

 

 

Сільський голова                                                                  Сергій САМОТОЙ 

    

 

 

 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

П’ЯТДЕСЯТ ДРУГА ПОЗАЧЕРГОВА   СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проєкт)  

від 00.07.2020 року                                                           № 

с. Миколаївка  

Про відмову в наданні дозволу на розробку  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Розглянувши заяву гр. Гончаренко Ольги Володимирівни, жительки  с. Северинівка, 

вул. Калинова,46 стосовно надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  орієнтовною площею 2,00га-для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована за межами населених пунктів на території 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області Сумській області, 

керуючись статтями 144 Конституції України, пунктом 34   статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статтею 12, стаття 116, 118, статтями 121, 122 

Земельного кодексу України, ст. ст. 2, 6 Закону України « Про землеустрій», ст. 37 Закону 

України «Про охорону земель», сільська  рада вирішила: 

 1.Відмовити Гончаренко Ользі Володимирівні  у наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з кадастровим номером 

5924783200:01:004:0050,  орієнтовною площею 2,00га-для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за межами населених пунктів на території Миколаївської 

сільської ради Сумського району Сумської області Сумській області з наступних підстав: 

землі, за рахунок яких планується відведення земельної ділянки у власність відносяться до 

земель сільськогосподарського призначення- (сіножаті), що не відповідає призначенню та 

принципам землеустрою, визначеним статтями 2, 6 Закону України «Про землеустрій», в 

частині створення раціональної системи землеволодіння та землекористування, а також 

вимогам Закону України «Про охорону земель». Оскільки сіножаті можуть бути у складі 

земель для будь-якого сільськогосподарського призначення, але прямо забороняється 

розорювання сіножатей, відповідно до частини 3 ст. 37 Закону України «Про охорону 

земель», а саме на землях сільськогосподарського призначення може бути обмежена 

діяльність щодо розорювання сіножатей, пасовищ. 

 

 

Сільський голова                                                                  Сергій САМОТОЙ 

    

 

 

 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

П’ЯТДЕСЯТ ДРУГА ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проєкт)  

від 00.07.2020 року                                                           № 

с. Миколаївка  

Про відмову в наданні дозволу на розробку  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Розглянувши заяву гр. Непийводи Вікторії Віталіївни, жительки  с. Миколаївка, вул. 

Пролетарська, 24 стосовно надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  орієнтовною площею 2,00га-для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована за межами населених пунктів на території 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області Сумській області, 

керуючись статтями 144 Конституції України, пунктом 34   статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статтею 12, стаття 116, 118, статтями 121, 122 

Земельного кодексу України, ст. ст. 2, 6 Закону України « Про землеустрій», ст. 37 Закону 

України «Про охорону земель», сільська  рада вирішила: 

 1.Відмовити Непийводі Вікторії Віталіївні  у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з кадастровим номером 

5924783200:01:004:0050,  орієнтовною площею 2,00га-для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за межами населених пунктів на території Миколаївської 

сільської ради Сумського району Сумської області Сумській області з наступних підстав: 

землі, за рахунок яких планується відведення земельної ділянки у власність відносяться до 

земель сільськогосподарського призначення- (сіножаті), що не відповідає призначенню та 

принципам землеустрою, визначеним статтями 2, 6 Закону України «Про землеустрій», в 

частині створення раціональної системи землеволодіння та землекористування, а також 

вимогам Закону України «Про охорону земель». Оскільки сіножаті можуть бути у складі 

земель для будь-якого сільськогосподарського призначення, але прямо забороняється 

розорювання сіножатей, відповідно до частини 3 ст. 37 Закону України «Про охорону 

земель», а саме на землях сільськогосподарського призначення може бути обмежена 

діяльність щодо розорювання сіножатей, пасовищ. 

 

 

Сільський голова                                                                  Сергій САМОТОЙ 

    

 

 

 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

П’ЯТДЕСЯТ ДРУГА ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проєкт)  

від 00.07.2020 року                                                           № 

с. Миколаївка  

Про відмову в наданні дозволу на розробку  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Розглянувши заяву гр. Випирайло Вікторії Іванівни, жительки  с. Кровне, вул. 

Центральна,10 стосовно надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  орієнтовною площею 2,00га-для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована за межами населених пунктів на території 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області Сумській області, 

керуючись статтями 144 Конституції України, пунктом 34   статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статтею 12, стаття 116, 118, статтями 121, 122 

Земельного кодексу України, ст.ст. 2, 6 Закону України « Про землеустрій», ст. 37 Закону 

України «Про охорону земель», сільська  рада вирішила: 

 1.Відмовити Випирайло Вікторії Іванівні  у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з кадастровим номером 

5924783200:01:004:0050,  орієнтовною площею 2,00га-для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за межами населених пунктів на території Миколаївської 

сільської ради Сумського району Сумської області Сумській області з наступних підстав: 

землі, за рахунок яких планується відведення земельної ділянки у власність відносяться до 

земель сільськогосподарського призначення- (сіножаті), що не відповідає призначенню та 

принципам землеустрою, визначеним статтями 2, 6 Закону України «Про землеустрій», в 

частині створення раціональної системи землеволодіння та землекористування, а також 

вимогам Закону України «Про охорону земель». Оскільки сіножаті можуть бути у складі 

земель для будь-якого сільськогосподарського призначення, але прямо забороняється 

розорювання сіножатей, відповідно до частини 3 ст. 37 Закону України «Про охорону 

земель», а саме на землях сільськогосподарського призначення може бути обмежена 

діяльність щодо розорювання сіножатей, пасовищ. 

 

 

Сільський голова                                                                  Сергій САМОТОЙ 

    

 

 

 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

П’ЯТДЕСЯТ ДРУГА  ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проєкт)  

від 00.07.2020 року                                                           № 

с. Миколаївка  

Про відмову в наданні дозволу на розробку  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Розглянувши заяву гр. Випирайло Ірини  Іванівни, жительки  с. Кровне, вул. 

Гірська,12 стосовно надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  орієнтовною площею 2,00га-для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за межами населених пунктів на території Миколаївської 

сільської ради Сумського району Сумської області Сумській області, керуючись статтями 

144 Конституції України, пунктом 34   статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 12, стаття 116, 118, статтями 121, 122 Земельного 

кодексу України, ст.ст. 2, 6 Закону України « Про землеустрій», ст. 37 Закону України «Про 

охорону земель», сільська  рада вирішила: 

 1.Відмовити Випирайло Ірині Іванівні  у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з кадастровим номером 

5924783200:01:004:0050,  орієнтовною площею 2,00га-для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за межами населених пунктів на території Миколаївської 

сільської ради Сумського району Сумської області Сумській області з наступних підстав: 

землі, за рахунок яких планується відведення земельної ділянки у власність відносяться до 

земель сільськогосподарського призначення- (сіножаті), що не відповідає призначенню та 

принципам землеустрою, визначеним статтями 2, 6 Закону України «Про землеустрій», в 

частині створення раціональної системи землеволодіння та землекористування, а також 

вимогам Закону України «Про охорону земель». Оскільки сіножаті можуть бути у складі 

земель для будь-якого сільськогосподарського призначення, але прямо забороняється 

розорювання сіножатей, відповідно до частини 3 ст. 37 Закону України «Про охорону 

земель», а саме на землях сільськогосподарського призначення може бути обмежена 

діяльність щодо розорювання сіножатей, пасовищ. 

 

 

Сільський голова                                                                  Сергій САМОТОЙ 

    

 

 

 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

П’ЯТДЕСЯТ ДРУГА ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проєкт)  

від 00.07.2020 року                                                           № 

с. Миколаївка  

Про відмову в наданні дозволу на розробку  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Розглянувши заяву гр. Харченко Галини Олександрівни, жительки  с. Кровне, вул. 

Гірська, 35 стосовно надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  орієнтовною площею 2,00га-для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за межами населених пунктів на території Миколаївської 

сільської ради Сумського району Сумської області Сумській області, керуючись статтями 

144 Конституції України, пунктом 34   статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 12, стаття 116, 118, статтями 121, 122 Земельного 

кодексу України, ст.ст. 2, 6 Закону України « Про землеустрій», ст. 37 Закону України «Про 

охорону земель», сільська  рада вирішила: 

 1.Відмовити Харченко Галині Олександрівні  у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з кадастровим номером 

5924783200:01:004:0050,  орієнтовною площею 2,00га-для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за межами населених пунктів на території Миколаївської 

сільської ради Сумського району Сумської області Сумській області з наступних підстав: 

землі, за рахунок яких планується відведення земельної ділянки у власність відносяться до 

земель сільськогосподарського призначення- (сіножаті), що не відповідає призначенню та 

принципам землеустрою, визначеним статтями 2, 6 Закону України «Про землеустрій», в 

частині створення раціональної системи землеволодіння та землекористування, а також 

вимогам Закону України «Про охорону земель». Оскільки сіножаті можуть бути у складі 

земель для будь-якого сільськогосподарського призначення, але прямо забороняється 

розорювання сіножатей, відповідно до частини 3 ст. 37 Закону України «Про охорону 

земель», а саме на землях сільськогосподарського призначення може бути обмежена 

діяльність щодо розорювання сіножатей, пасовищ. 

 

 

Сільський голова                                                                  Сергій САМОТОЙ 

    

 

 

 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

П’ЯТДЕСЯТ ДРУГА ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проєкт)  

від 00.07.2020 року                                                           № 

с. Миколаївка  

Про відмову в наданні дозволу на розробку  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Розглянувши заяву гр. Крамаренко Алли Іванівни, жительки  с. Постольне, вул. 

Центральна,102, кв. 1 стосовно надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  орієнтовною площею 2,00га-для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована за межами населених пунктів на території 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області Сумській області, 

керуючись статтями 144 Конституції України, пунктом 34   статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статтею 12, стаття 116, 118, статтями 121, 122 

Земельного кодексу України, ст. ст. 2, 6 Закону України « Про землеустрій», ст. 37 Закону 

України «Про охорону земель», сільська  рада вирішила: 

 1.Відмовити Крамаренко Аллі Іванівні  у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з кадастровим номером 

5924783200:01:004:0050,  орієнтовною площею 2,00га-для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за межами населених пунктів на території Миколаївської 

сільської ради Сумського району Сумської області Сумській області з наступних підстав:  

землі, за рахунок яких планується відведення земельної ділянки у власність відносяться до 

земель сільськогосподарського призначення- (сіножаті), що не відповідає призначенню та 

принципам землеустрою, визначеним статтями 2, 6 Закону України «Про землеустрій», в 

частині створення раціональної системи землеволодіння та землекористування, а також 

вимогам Закону України «Про охорону земель». Оскільки сіножаті можуть бути у складі 

земель для будь-якого сільськогосподарського призначення, але прямо забороняється 

розорювання сіножатей, відповідно до частини 3 ст. 37 Закону України «Про охорону 

земель», а саме на землях сільськогосподарського призначення може бути обмежена 

діяльність щодо розорювання сіножатей, пасовищ. 

 

 

Сільський голова                                                                  Сергій САМОТОЙ 

    

 

 

 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

П’ЯТДЕСЯТ ДРУГА ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проєкт)  

від 00.07.2020 року                                                           № 

с. Миколаївка  

Про відмову в наданні дозволу на розробку  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Розглянувши заяву гр. Гончаренко Галини Леонідівни, жительки  с. Лікарське, вул. 

Праці, 21 стосовно надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  орієнтовною площею 2,00га-для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за межами населених пунктів на території Миколаївської 

сільської ради Сумського району Сумської області Сумській області, керуючись статтями 

144 Конституції України, пунктом 34   статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 12, стаття 116, 118, статтями 121, 122 Земельного 

кодексу України, ст. ст. 2, 6 Закону України « Про землеустрій», ст. 37 Закону України «Про 

охорону земель», сільська  рада вирішила: 

 1.Відмовити Гончаренко Галині Леонідівні  у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з кадастровим номером 

5924783200:01:004:0050,  орієнтовною площею 2,00га-для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за межами населених пунктів на території Миколаївської 

сільської ради Сумського району Сумської області Сумській області з наступних підстав: 

землі, за рахунок яких планується відведення земельної ділянки у власність відносяться до 

земель сільськогосподарського призначення- (сіножаті), що не відповідає призначенню та 

принципам землеустрою, визначеним статтями 2, 6 Закону України «Про землеустрій», в 

частині створення раціональної системи землеволодіння та землекористування, а також 

вимогам Закону України «Про охорону земель». Оскільки сіножаті можуть бути у складі 

земель для будь-якого сільськогосподарського призначення, але прямо забороняється 

розорювання сіножатей, відповідно до частини 3 ст. 37 Закону України «Про охорону 

земель», а саме на землях сільськогосподарського призначення може бути обмежена 

діяльність щодо розорювання сіножатей, пасовищ. 

 

 

Сільський голова                                                                  Сергій САМОТОЙ 

    

 

 

 



 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

П’ЯТДЕСЯТ ДРУГА  ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проєкт)  

від 00.07.2020 року                                                           № 

с. Миколаївка  

Про відмову в наданні дозволу на розробку  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Розглянувши заяву гр. Євдокименко Ольги Валеріївни, жительки  с. Лікарське, вул. 

Шкільна 31,кв.6 стосовно надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  орієнтовною площею 2,00га-для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована за межами населених пунктів на території 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області Сумській області, 

керуючись статтями 144 Конституції України, пунктом 34   статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статтею 12, стаття 116, 118, статтями 121, 122 

Земельного кодексу України, ст. ст. 2, 6 Закону України « Про землеустрій», ст. 37 Закону 

України «Про охорону земель», сільська  рада вирішила: 

 1.Відмовити Євдокименко Ользі Валеріївні  у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з кадастровим номером 

5924783200:01:004:0050,  орієнтовною площею 2,00га-для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за межами населених пунктів на території Миколаївської 

сільської ради Сумського району Сумської області Сумській області з наступних підстав: 

землі, за рахунок яких планується відведення земельної ділянки у власність відносяться до 

земель сільськогосподарського призначення- (сіножаті), що не відповідає призначенню та 

принципам землеустрою, визначеним статтями 2, 6 Закону України «Про землеустрій», в 

частині створення раціональної системи землеволодіння та землекористування, а також 

вимогам Закону України «Про охорону земель». Оскільки сіножаті можуть бути у складі 

земель для будь-якого сільськогосподарського призначення, але прямо забороняється 

розорювання сіножатей, відповідно до частини 3 ст. 37 Закону України «Про охорону 

земель», а саме на землях сільськогосподарського призначення може бути обмежена 

діяльність щодо розорювання сіножатей, пасовищ. 

 

 

Сільський голова                                                                  Сергій САМОТОЙ 

    

 

 

 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

П’ЯТДЕСЯТ ДРУГА ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проєкт)  

від 00.07.2020 року                                                           № 

с. Миколаївка  

Про відмову в наданні дозволу на розробку  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Розглянувши заяву гр.  Кречуняк Віоріки Мірчівни, жительки  с. Кровне, вул. 

Центральна, 33 стосовно надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  орієнтовною площею 2,00га-для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована за межами населених пунктів на території 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області Сумській області, 

керуючись статтями 144 Конституції України, пунктом 34   статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статтею 12, стаття 116, 118, статтями 121, 122 

Земельного кодексу України, ст. ст. 2, 6 Закону України « Про землеустрій», ст. 37 Закону 

України «Про охорону земель», сільська  рада вирішила: 

 1.Відмовити Кречуняк Віоріці Мірчівні  у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з кадастровим номером 

5924783200:01:004:0050,  орієнтовною площею 2,00га-для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за межами населених пунктів на території Миколаївської 

сільської ради Сумського району Сумської області Сумській області з наступних підстав: 

землі, за рахунок яких планується відведення земельної ділянки у власність відносяться до 

земель сільськогосподарського призначення- (сіножаті), що не відповідає призначенню та 

принципам землеустрою, визначеним статтями 2, 6 Закону України «Про землеустрій», в 

частині створення раціональної системи землеволодіння та землекористування, а також 

вимогам Закону України «Про охорону земель». Оскільки сіножаті можуть бути у складі 

земель для будь-якого сільськогосподарського призначення, але прямо забороняється 

розорювання сіножатей, відповідно до частини 3 ст. 37 Закону України «Про охорону 

земель», а саме на землях сільськогосподарського призначення може бути обмежена 

діяльність щодо розорювання сіножатей, пасовищ. 

 

 

Сільський голова                                                                  Сергій САМОТОЙ 

    

 

 

 



 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

П’ЯТДЕСЯТ ДРУГА ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проєкт)  

від 00.07.2020 року                                                           № 

с. Миколаївка  

Про відмову в наданні дозволу на розробку  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Розглянувши заяву гр. Кузневої Ольги Михайлівни, жительки  с. Спаське, вул. 

Центральна,76 стосовно надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  орієнтовною площею 2,00га-для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована за межами населених пунктів на території 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області Сумській області, 

керуючись статтями 144 Конституції України, пунктом 34   статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статтею 12, стаття 116, 118, статтями 121, 122 

Земельного кодексу України, ст .ст. 2, 6 Закону України « Про землеустрій», ст. 37 Закону 

України «Про охорону земель», сільська  рада вирішила: 

 1.Відмовити Кузнецовій Ользі Михайлівні  у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з кадастровим номером 

5924783200:01:004:0050,  орієнтовною площею 2,00га-для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за межами населених пунктів на території Миколаївської 

сільської ради Сумського району Сумської області Сумській області з наступних підстав: 

землі, за рахунок яких планується відведення земельної ділянки у власність відносяться до 

земель сільськогосподарського призначення- (сіножаті), що не відповідає призначенню та 

принципам землеустрою, визначеним статтями 2, 6 Закону України «Про землеустрій», в 

частині створення раціональної системи землеволодіння та землекористування, а також 

вимогам Закону України «Про охорону земель». Оскільки сіножаті можуть бути у складі 

земель для будь-якого сільськогосподарського призначення, але прямо забороняється 

розорювання сіножатей, відповідно до частини 3 ст. 37 Закону України «Про охорону 

земель», а саме на землях сільськогосподарського призначення може бути обмежена 

діяльність щодо розорювання сіножатей, пасовищ. 

 

 

Сільський голова                                                                  Сергій САМОТОЙ 

    

 

 

 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

П’ЯТДЕСЯТ ДРУГА ПОЗАЧЕРГОВА    СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проєкт)  

від 00.07.2020 року                                                           № 

с. Миколаївка  

Про відмову в наданні дозволу на розробку  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Розглянувши заяву гр. Северин Тетяни Олексіївни, жительки  с. Северинівка, вул. 

Шевченка, 26 стосовно надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  орієнтовною площею 2,00га-для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за межами населених пунктів на території Миколаївської 

сільської ради Сумського району Сумської області Сумській області, керуючись статтями 

144 Конституції України, пунктом 34   статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 12, стаття 116, 118, статтями 121, 122 Земельного 

кодексу України, ст. ст. 2, 6 Закону України « Про землеустрій», ст. 37 Закону України «Про 

охорону земель», сільська  рада вирішила: 

 1.Відмовити Северин Тетяні Олексіївні  у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з кадастровим номером 

5924783200:01:004:0050,  орієнтовною площею 2,00га-для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за межами населених пунктів на території Миколаївської 

сільської ради Сумського району Сумської області Сумській області з наступних підстав: 

землі, за рахунок яких планується відведення земельної ділянки у власність відносяться до 

земель сільськогосподарського призначення- (сіножаті), що не відповідає призначенню та 

принципам землеустрою, визначеним статтями 2, 6 Закону України «Про землеустрій», в 

частині створення раціональної системи землеволодіння та землекористування, а також 

вимогам Закону України «Про охорону земель». Оскільки сіножаті можуть бути у складі 

земель для будь-якого сільськогосподарського призначення, але прямо забороняється 

розорювання сіножатей, відповідно до частини 3 ст. 37 Закону України «Про охорону 

земель», а саме на землях сільськогосподарського призначення може бути обмежена 

діяльність щодо розорювання сіножатей, пасовищ. 

 

 

Сільський голова                                                                  Сергій САМОТОЙ 

    

 

 

 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

П’ЯТДЕСЯТ ДРУГА ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проєкт)  

від 00.07.2020 року                                                           № 

с. Миколаївка  

Про відмову в наданні дозволу на розробку  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Розглянувши заяву гр. Білан Наталії Іванівни, жительки  с. Северинівка, вул. 

Гагаріна, 15 стосовно надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  орієнтовною площею 2,00га-для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за межами населених пунктів на території Миколаївської 

сільської ради Сумського району Сумської області Сумській області, керуючись статтями 

144 Конституції України, пунктом 34   статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 12, стаття 116, 118, статтями 121, 122 Земельного 

кодексу України, ст. ст. 2, 6 Закону України « Про землеустрій», ст. 37 Закону України «Про 

охорону земель», сільська  рада вирішила: 

 1.Відмовити Білан Наталії Іванівні  у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з кадастровим номером 

5924783200:01:004:0050,  орієнтовною площею 2,00га-для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за межами населених пунктів на території Миколаївської 

сільської ради Сумського району Сумської області Сумській області з наступних підстав: 

землі, за рахунок яких планується відведення земельної ділянки у власність відносяться до 

земель сільськогосподарського призначення- (сіножаті), що не відповідає призначенню та 

принципам землеустрою, визначеним статтями 2, 6 Закону України «Про землеустрій», в 

частині створення раціональної системи землеволодіння та землекористування, а також 

вимогам Закону України «Про охорону земель». Оскільки сіножаті можуть бути у складі 

земель для будь-якого сільськогосподарського призначення, але прямо забороняється 

розорювання сіножатей, відповідно до частини 3 ст. 37 Закону України «Про охорону 

земель», а саме на землях сільськогосподарського призначення може бути обмежена 

діяльність щодо розорювання сіножатей, пасовищ. 

 

 

Сільський голова                                                                  Сергій САМОТОЙ 

    

 

 

 



 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

П’ЯТДЕСЯТ ДРУГА ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проєкт)  

від 00.07.2020 року                                                           № 

с. Миколаївка  

Про відмову в наданні дозволу на розробку  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Розглянувши заяву гр. Сільченко Валентини Олександрівни, жительки  с. 

Капітанівка, вул. Миру, 12 стосовно надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  орієнтовною площею 2,00га-для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована за межами населених пунктів на території 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області Сумській області, 

керуючись статтями 144 Конституції України, пунктом 34   статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статтею 12, стаття 116, 118, статтями 121, 122 

Земельного кодексу України, ст. ст. 2, 6 Закону України « Про землеустрій», ст. 37 Закону 

України «Про охорону земель», сільська  рада вирішила: 

 1.Відмовити Сільченко Валентині Олександрівні  у наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з кадастровим номером 

5924783200:01:004:0050,  орієнтовною площею 2,00га-для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за межами населених пунктів на території Миколаївської 

сільської ради Сумського району Сумської області Сумській області з наступних підстав: 

землі, за рахунок яких планується відведення земельної ділянки у власність відносяться до 

земель сільськогосподарського призначення- (сіножаті), що не відповідає призначенню та 

принципам землеустрою, визначеним статтями 2, 6 Закону України «Про землеустрій», в 

частині створення раціональної системи землеволодіння та землекористування, а також 

вимогам Закону України «Про охорону земель». Оскільки сіножаті можуть бути у складі 

земель для будь-якого сільськогосподарського призначення, але прямо забороняється 

розорювання сіножатей, відповідно до частини 3 ст. 37 Закону України «Про охорону 

земель», а саме на землях сільськогосподарського призначення може бути обмежена 

діяльність щодо розорювання сіножатей, пасовищ. 

 

 

Сільський голова                                                                  Сергій САМОТОЙ 

    

 

 

 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

П’ЯТДЕСЯТ ДРУГА  ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проєкт)  

від 00.07.2020 року                                                           № 

с. Миколаївка  

Про відмову в наданні дозволу на розробку  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Розглянувши заяву гр. Літвінової Наталії Іванівни, жительки  с. Миколаївка, вул. 

Першотравнева,48 стосовно надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  орієнтовною площею 2,00га-для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована за межами населених пунктів на території 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області Сумській області, 

керуючись статтями 144 Конституції України, пунктом 34   статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статтею 12, стаття 116, 118, статтями 121, 122 

Земельного кодексу України, ст. ст. 2, 6 Закону України « Про землеустрій», ст. 37 Закону 

України «Про охорону земель», сільська  рада вирішила: 

 1.Відмовити Літвіновій Наталії Іванівні  у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з кадастровим номером 

5924783200:01:004:0050,  орієнтовною площею 2,00га-для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за межами населених пунктів на території Миколаївської 

сільської ради Сумського району Сумської області Сумській області з наступних підстав: 

землі, за рахунок яких планується відведення земельної ділянки у власність відносяться до 

земель сільськогосподарського призначення- (сіножаті), що не відповідає призначенню та 

принципам землеустрою, визначеним статтями 2, 6 Закону України «Про землеустрій», в 

частині створення раціональної системи землеволодіння та землекористування, а також 

вимогам Закону України «Про охорону земель». Оскільки сіножаті можуть бути у складі 

земель для будь-якого сільськогосподарського призначення, але прямо забороняється 

розорювання сіножатей, відповідно до частини 3 ст. 37 Закону України «Про охорону 

земель», а саме на землях сільськогосподарського призначення може бути обмежена 

діяльність щодо розорювання сіножатей, пасовищ. 

 

 

Сільський голова                                                                  Сергій САМОТОЙ 

    

 

 

 



 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

П’ЯТДЕСЯТ ДРУГА ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проєкт)  

від 00.07.2020 року                                                           № 

с. Миколаївка  

Про відмову в наданні дозволу на розробку  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Розглянувши заяву гр. Папушенко Алли Леонідівни, жительки  с. Миколаївка, вул. 

Першотравнева, 92 стосовно надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  орієнтовною площею 2,00га-для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована за межами населених пунктів на території 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області Сумській області, 

керуючись статтями 144 Конституції України, пунктом 34   статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статтею 12, стаття 116, 118, статтями 121, 122 

Земельного кодексу України, ст. ст. 2, 6 Закону України « Про землеустрій», ст. 37 Закону 

України «Про охорону земель», сільська  рада вирішила: 

 1.Відмовити Папушенко Аллі Леонідівні  у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з кадастровим номером 

5924783200:01:004:0050,  орієнтовною площею 2,00га-для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за межами населених пунктів на території Миколаївської 

сільської ради Сумського району Сумської області Сумській області з наступних підстав: 

землі, за рахунок яких планується відведення земельної ділянки у власність відносяться до 

земель сільськогосподарського призначення- (сіножаті), що не відповідає призначенню та 

принципам землеустрою, визначеним статтями 2, 6 Закону України «Про землеустрій», в 

частині створення раціональної системи землеволодіння та землекористування, а також 

вимогам Закону України «Про охорону земель». Оскільки сіножаті можуть бути у складі 

земель для будь-якого сільськогосподарського призначення, але прямо забороняється 

розорювання сіножатей, відповідно до частини 3 ст. 37 Закону України «Про охорону 

земель», а саме на землях сільськогосподарського призначення може бути обмежена 

діяльність щодо розорювання сіножатей, пасовищ. 

 

 

Сільський голова                                                                  Сергій САМОТОЙ 

    

 

 

 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

П’ЯТДЕСЯТ ДРУГА ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проєкт)  

від 00.07.2020 року                                                           № 

с. Миколаївка  

Про відмову в наданні дозволу на розробку  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Розглянувши заяву гр. Котенко Світлани Олексіївни, жительки  с. Миколаївка, вул. 

Садова,38 стосовно надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  орієнтовною площею 2,00га-для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за межами населених пунктів на території Миколаївської 

сільської ради Сумського району Сумської області Сумській області, керуючись статтями 

144 Конституції України, пунктом 34   статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 12, стаття 116, 118, статтями 121, 122 Земельного 

кодексу України, ст. ст. 2, 6 Закону України « Про землеустрій», ст. 37 Закону України «Про 

охорону земель», сільська  рада вирішила: 

 1.Відмовити Котенко Світлані Олексіївні  у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з кадастровим номером 

5924783200:01:004:0050,  орієнтовною площею 2,00га-для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за межами населених пунктів на території Миколаївської 

сільської ради Сумського району Сумської області Сумській області з наступних підстав: 

землі, за рахунок яких планується відведення земельної ділянки у власність відносяться до 

земель сільськогосподарського призначення- (сіножаті), що не відповідає призначенню та 

принципам землеустрою, визначеним статтями 2, 6 Закону України «Про землеустрій», в 

частині створення раціональної системи землеволодіння та землекористування, а також 

вимогам Закону України «Про охорону земель». Оскільки сіножаті можуть бути у складі 

земель для будь-якого сільськогосподарського призначення, але прямо забороняється 

розорювання сіножатей, відповідно до частини 3 ст. 37 Закону України «Про охорону 

земель», а саме на землях сільськогосподарського призначення може бути обмежена 

діяльність щодо розорювання сіножатей, пасовищ. 

 

 

Сільський голова                                                                  Сергій САМОТОЙ 

    

 

 

 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

П’ЯТДЕСЯТ ДРУГА ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проєкт)  

від 00.07.2020 року                                                           № 

с. Миколаївка  

Про відмову в наданні дозволу на розробку  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Розглянувши заяву гр. Кіхтенко Наталії Іванівни, жительки  с. Миколаївка, вул. 

Незалежна, 10 стосовно надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  орієнтовною площею 2,00га-для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована за межами населених пунктів на території 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області Сумській області, 

керуючись статтями 144 Конституції України, пунктом 34   статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статтею 12, стаття 116, 118, статтями 121, 122 

Земельного кодексу України, ст. ст. 2, 6 Закону України « Про землеустрій», ст. 37 Закону 

України «Про охорону земель», сільська  рада вирішила: 

 1.Відмовити Кіхтенко Наталії Іванівні  у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з кадастровим номером 

5924783200:01:004:0050,  орієнтовною площею 2,00га-для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за межами населених пунктів на території Миколаївської 

сільської ради Сумського району Сумської області Сумській області з наступних підстав: 

землі, за рахунок яких планується відведення земельної ділянки у власність відносяться до 

земель сільськогосподарського призначення- (сіножаті), що не відповідає призначенню та 

принципам землеустрою, визначеним статтями 2, 6 Закону України «Про землеустрій», в 

частині створення раціональної системи землеволодіння та землекористування, а також 

вимогам Закону України «Про охорону земель». Оскільки сіножаті можуть бути у складі 

земель для будь-якого сільськогосподарського призначення, але прямо забороняється 

розорювання сіножатей, відповідно до частини 3 ст. 37 Закону України «Про охорону 

земель», а саме на землях сільськогосподарського призначення може бути обмежена 

діяльність щодо розорювання сіножатей, пасовищ. 

 

 

Сільський голова                                                                  Сергій САМОТОЙ 

    

 

 

 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

П’ЯТДЕСЯТ ДРУГА  ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проєкт)  

від 00.07.2020 року                                                           № 

с. Миколаївка  

Про відмову в наданні дозволу на розробку  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Розглянувши заяву гр. Кузнецова Віталія Івановича, жителя  с. Спаське, вул. 

Низова,3 стосовно надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  орієнтовною площею 2,00га-для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за межами населених пунктів на території Миколаївської 

сільської ради Сумського району Сумської області Сумській області, керуючись статтями 

144 Конституції України, пунктом 34   статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 12, стаття 116, 118, статтями 121, 122 Земельного 

кодексу України, ст.ст. 2, 6 Закону України « Про землеустрій», ст. 37 Закону України «Про 

охорону земель», сільська  рада вирішила: 

 1.Відмовити Кузнеову Віталію Івановичу  у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з кадастровим номером 

5924783200:01:004:0050,  орієнтовною площею 2,00га-для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за межами населених пунктів на території Миколаївської 

сільської ради Сумського району Сумської області Сумській області з наступних підстав: 

землі, за рахунок яких планується відведення земельної ділянки у власність відносяться до 

земель сільськогосподарського призначення- (сіножаті), що не відповідає призначенню та 

принципам землеустрою, визначеним статтями 2, 6 Закону України «Про землеустрій», в 

частині створення раціональної системи землеволодіння та землекористування, а також 

вимогам Закону України «Про охорону земель». Оскільки сіножаті можуть бути у складі 

земель для будь-якого сільськогосподарського призначення, але прямо забороняється 

розорювання сіножатей, відповідно до частини 3 ст. 37 Закону України «Про охорону 

земель», а саме на землях сільськогосподарського призначення може бути обмежена 

діяльність щодо розорювання сіножатей, пасовищ. 

 

 

Сільський голова                                                                  Сергій САМОТОЙ 

    

 

 

 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

П’ЯТДЕСЯТ ДРУГА ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проєкт)  

від 00.07.2020 року                                                           № 

с. Миколаївка  

Про відмову в наданні дозволу на розробку  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Розглянувши заяву гр. Зайцевої Тетяни Василівни, жительки  с. Спаське, вул. 

Низова, 43 стосовно надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  орієнтовною площею 2,00га-для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за межами населених пунктів на території Миколаївської 

сільської ради Сумського району Сумської області Сумській області, керуючись статтями 

144 Конституції України, пунктом 34   статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 12, стаття 116, 118, статтями 121, 122 Земельного 

кодексу України, ст .ст. 2, 6 Закону України « Про землеустрій», ст. 37 Закону України «Про 

охорону земель», сільська  рада вирішила: 

 1.Відмовити Зайцевій Тетяні Василівні  у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з кадастровим номером 

5924783200:01:004:0050,  орієнтовною площею 2,00га-для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за межами населених пунктів на території Миколаївської 

сільської ради Сумського району Сумської області Сумській області з наступних підстав: 

землі, за рахунок яких планується відведення земельної ділянки у власність відносяться до 

земель сільськогосподарського призначення- (сіножаті), що не відповідає призначенню та 

принципам землеустрою, визначеним статтями 2, 6 Закону України «Про землеустрій», в 

частині створення раціональної системи землеволодіння та землекористування, а також 

вимогам Закону України «Про охорону земель». Оскільки сіножаті можуть бути у складі 

земель для будь-якого сільськогосподарського призначення, але прямо забороняється 

розорювання сіножатей, відповідно до частини 3 ст. 37 Закону України «Про охорону 

земель», а саме на землях сільськогосподарського призначення може бути обмежена 

діяльність щодо розорювання сіножатей, пасовищ. 

 

 

Сільський голова                                                                  Сергій САМОТОЙ 

    

 

 

 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

П’ЯТДЕСЯТ ДРУГА ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проєкт)  

від 00.07.2020 року                                                           № 

с. Миколаївка  

Про надання дозволу на розробку 

 технічної документації із землеустрою 

щодо поділу  земельної ділянки комунальної власності   
Роглянувши заяву гр. Куценко Юлії Володимирівни, жительки с. Кекине, вул. 

Садова, 10; Гончаренко Ольги Володимирівни, жительки с. Северинівка, вул. Калинова,46; 

Непийводи Вікторії Віталіївни, жительки с. Миколаївка, вул. Пролетарська, 24; Випирайло 

Вікторії Іванівни, жительки с. Кровне, вул. Центральна, 10;  Випирайло Ірини Іванівни, 

жительки с. Кровне, вул. Гірська,12; Харченко Галини Олександрівни, вул. Кровне, вул. 

Гірська,35; Крамаренко Алли Іванівни, жительки с. Постольне, вул. Центральна 102,кв.1; 

Гончаренко Галини Леонідівни, жительки с. Лікарське, вул. Праці, 21; Євдокименко Ольги 

Валеріївни, жительки с. Лікарське, вул. Шкільна 36, кв.6; Кречуняк Віоріки Мірчівни, 

жительки с. Кровне, вул. Центральна,33; Кузнецової Ольги Михайлівни, жительки с. 

Спаське, вул Центральна,76; Северин Тетяни Олексіївни, жительки с. Северинівка, вул. 

Шевченка, 26; Білан Наталії Іванівни, жительки с. Северинівка, вул. Гагаріна, 11; Сільченко 

Валентини Олександрівни, жительки с. Капітанівка, вул. Миру,12; Літвінової Наталії 

Іванівни, жительки с. Миколаївка, вул. Першотравнева,48; Папушенко Алли Леонідівни, 

жительки с. Миколаївка, вул. Першотравнева,92; Котенко Світлани Олексіївни, жительки 

с. Миколаївка, вул. Садова, 38; Кіхтенко Наталії Анатоліївни, жительки с. Миколаївка, вул. 

Незалежна,104 Кузнецова віталія Івановича, жителя с. Спаське, вул. Низова,3;  Зайцевої  

Тетяни Василівни, жительки с. Спаське, вул. Низва, 43 про  надання дозволу на розробку 

технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності  із земель сільськогосподарського призначення (сіножаті) комунальної власності 

(кадастровий номер 5924783200:01:004:0050, загальною площею 39,0709га), орієнтовою 

площею 1,9535 га -для ведення особистого селянського господарства, 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 розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності, загальною 

площею 39,0709 га  (кадастровий номер 5924783200:01:004:0050) на двадцять рівних 

земельних ділянок орієнтовною площею 1,9535га, 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, 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 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

П’ЯТДЕСЯТ ДРУГА ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проєкт)  

від 00.07.2020 року                                                           № 

с. Миколаївка  

Про надання дозволу на розробку  

проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки 

  Розглянувши заяву гр. Приймак Валентини Євгенівни, жительки   с. 

Миколаївка, вул. Пролетарська, 10 про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 1,15 га 

(кадастровий номер 5924785400:04:001:0289)-для ведення особистого 

селянського господарства, за межами населеного пункту с. Миколаївка 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, 791, 116, 118, 121,122 

Земельного кодексу України,  сільська  рада вирішила:  

1.Надати гр. Приймак Валентині Євгенівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності із 

земель сільськогосподарського призначення, площею 1,15 га (кадастровий 

номер 5924785400:04:001:0289)-для ведення особистого селянського 

господарства за  межами населеного пункту с. Миколаївка на території 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області. 

2.Рекомендувати гр. Приймак Валентині Євгенівні 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 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

П’ЯТДЕСЯТ ДРУГА ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проєкт)  

від 00.07.2020 року                                                           № 

с. Миколаївка  

Про надання дозволу на розробку  

проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки 

  Розглянувши заяву гр. Курасова Ігоря Сергійовича, жителя с. 

Северинівка, вул. Гагаріна, 33 про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею1,9105га ( 

кадастровий номер 5924786900:11:002:0201)-для ведення особистого 

селянського господарства, за межами населених пуктів  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. Курасову Ігорю Сергійовичу дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності із 

земель сільськогосподарського призначення, 5924786900:11:002:0201)-для 

ведення особистого селянського господарства за  межами населених пунктів 

на території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської 

області. 

2.Рекомендувати гр. Курасову Ігорю Сергійовичу 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 

 

 
 


