
 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

П’ЯТДЕСЯТ ШОСТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

від 15.10.2020                                                                                                        № 25 

с. Миколаївка  

Про відмову в наданні дозволу  

на виготовлення проекту  

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

Розглянувши заяву гр. Михальцова Степана Миколайовича, жителя  

м. Краматорськ, вул. Слав’янська, 27 про надання розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки комунальної власності, орієнтовною площею 

2,00 га -для ведення особистого селянського господарства за межами населеного 

пункту с. Лікарське  на території Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області та,  відповідно  до статей 79 (1), 116, 120, 121, 123 Земельного 

кодексу України, ст. 56 Закону України «Про землеустрій», ст 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  сільська рада  вирішила:  
 

1.Відмовити  гр. Михальцову Степану Миколайовичу в надані  дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності, орієнтовною площею 2,00 га -для ведення особистого селянського 

господарства за межами населеного пункту с. Лікарське  на території 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області в зв’язку з тим, 

що дана земельна ділянка сформована як об’єкт цивільних прав, а саме: 

визначена її площа 6,9716 га, межа, внесена інформація про неї до Державного 

земельного кадастру, право комунальної власності територіальної громади 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області зареєстровано 

у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. На  даній сформованій 

земельній ділянці з кадастровим номером 5924786700:03:004:0322, загальною 

площею 6,9716 га знаходиться  об’єкт нерухомого майна. 

 2.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.  

 

 

Секретар  сільської ради                            Вікторія НЕПИЙВОДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

П’ЯТДЕСЯТ ШОСТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

від 15.10.2020                                                                                                        № 26 

с. Миколаївка  

Про відмову в наданні дозволу  

на виготовлення проекту  

землеустрою щодо відведення 

 земельної ділянки у власність 

 

Розглянувши заяву гр. Слабоспицької Тетяни Юріївни, жительки м. 

Краматорськ, вул. Соціалістична 48, кв. 41 про надання розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності, 

орієнтовною площею 2,00га -для ведення особистого селянського господарства 

за межами населеного пункту с. Лікарське  на території Миколаївської сільської 

ради Сумського району Сумської області та,  відповідно  до статей 79(1),116, 120, 

121, 123 Земельного кодексу України, ст. 56 Закону України «Про землеустрій», 

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сільська рада  

вирішила:  
 

1.Відмовити  гр. Слабоспицькій Тетяні Юріївні в надані  дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності, орієнтовною площею 2,00га -для ведення особистого селянського 

господарства за межами населеного пункту с. Лікарське  на території 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області в зв’язку з тим, 

що дана земельна ділянка сформована як об’єкт цивільних прав, а саме: 

визначена її площа 6,9716 га, межа, внесена інформація про неї до Державного 

земельного кадастру, право комунальної власності територіальної громади 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області зареєстровано 

у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. На  даній сформованій 

земельній ділянці з кадастровим номером 5924786700:03:004:0322, загальною 

площею 6,9716 га знаходиться  об’єкт нерухомого майна. 

 2.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.  

 

 

Секретар  сільської ради                            Вікторія НЕПИЙВОДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

П’ЯТДЕСЯТ ШОСТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

від 15.10.2020                                                                                                        № 27 

с. Миколаївка  

Про відмову в наданні дозволу  

на виготовлення проекту  

землеустрою щодо відведення 

 земельної ділянки у власність 

 

Розглянувши заяву гр. Назарної Ірини Володимирівни, жительки м. 

Краматорськ, вул. Марата 16, корп. в/7, кв.2382 про надання розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності, 

орієнтовною площею 2,00га -для ведення особистого селянського господарства 

за межами населеного пункту с. Лікарське  на території Миколаївської сільської 

ради Сумського району Сумської області та,  відповідно  до статей 79(1),116, 120, 

121, 123 Земельного кодексу України, ст. 56 Закону України «Про землеустрій», 

ст 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сільська рада  

вирішила:  
 

1.Відмовити  гр. Назарній Ірині Володимирівні в надані  дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності, орієнтовною площею 2,00га -для ведення особистого селянського 

господарства за межами населеного пункту с. Лікарське  на території 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області в зв’язку з тим, 

що дана земельна ділянка сформована як об’єкт цивільних прав, а саме: 

визначена її площа 6,9716 га, межа, внесена інформація про неї до Державного 

земельного кадастру, право комунальної власності територіальної громади 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області зареєстровано 

у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. На  даній сформованій 

земельній ділянці з кадастровим номером 5924786700:03:004:0322, загальною 

площею 6,9716 га знаходиться  об’єкт нерухомого майна. 

 2.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.  

 

 

Секретар  сільської ради                            Вікторія НЕПИЙВОДА 
 

 

 

 

 


