
 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

П’ЯТДЕСЯТ СЬОМА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

 

від 16.11.2020                                                                                                       № 23 

с. Миколаївка  

Про  відмову в наданні  

дозволу на розробку проекту  

землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність 

 

Розглянувши заяву гр. Обухової Анастасії Олександрівни, жительки 

м.Суми вул. Лермонтова 13, кв. 49 про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 2,00- га 

для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами 

населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області, керуючись п.7 ст. 118, ст.120 Земельного кодексу України, 

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

висновки постійної комісії,  сільська рада  вирішила: 

 

1. Відмовити гр. Обуховій Анастасії Олександрівні в наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 2,0 га –для 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 сформована 

як об’єкт цивільних прав, а саме: визначена її площа 4,8713 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 та на даній земельній ділянці з кадастровим номером 

5924786900:19:003:0009, загальною площею 4,8713 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. 

  

 

Сільський голова                                                                   Сергій САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

П’ЯТДЕСЯТ СЬОМА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

 

від 16.11.2020                                                                                                       № 24 

с. Миколаївка  

Про  відмову в наданні  

дозволу на розробку проекту  

землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність 

 

Розглянувши заяву гр. Подоляка Сергія Володимировича, жителя 

м.Токмак, вул. Ковалевська 52, кв. 101 про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки,  площею 1,5621 га - для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами 

населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області, керуючись п.7 ст. 118, ст.121, ст.122 Земельного кодексу 

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

враховуючи висновки постійної комісії,  сільська рада  вирішила: 

 

1. Відмовити гр. Подоляку Сергію Володимировичу в наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність,  

площею 1,5621 га (кадастровий номер 5924786700:01:001:0107) –для особистого 

селянського господарства за межами населених пунктів на території 

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

тим,  що дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки був наданий сім’ї загиблого учасника АТО. 

 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.  

 

 

Сільський голова                                                                       Сергій САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

П’ЯТДЕСЯТ СЬОМА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

 

від 16.11.2020                                                                                                        № 25 

с. Миколаївка  

Про  відмову в наданні  

дозволу на розробку проекту  

землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність 

 

Розглянувши заяву гр. Мірошниченка Олександра Івановича, жителя                       

м. Токмак, вул. Кошового, 66 про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки,  площею 2,0 га -для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована за межами населених 

пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської 

області, керуючись п.7 ст. 118, ст.121, ст.122 Земельного кодексу України, ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки 

постійної комісії,  сільська рада  вирішила: 

 

1. Відмовити гр. Мірошниченку Олександру Івановичу в наданні дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність,  площею 2,0 га (кадастровий номер 5924786700:01:001:0110) –для 

особистого селянського господарства за межами населених пунктів на території 

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

тим,  що рішенням 43  сесії від 10.12.2019  дана земельна ділянка (кадастровий 

номер 5924786700:03:001:0110) внесена до Переліку земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, право оренди яких 

виставляється на земельних торгах у формі аукціону окремими лотами у 2019-



2020 роках на території Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області (за межами населених пунктів).  

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.  

 

 

Сільський голова                                                              Сергій САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

П’ЯТДЕСЯТ СЬОМА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

 

від 16.11.2020                                                                                                        № 26 

с. Миколаївка  

Про  відмову в наданні  

дозволу на розробку проекту  

землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність 

 

Розглянувши заяву гр. Ляшука Юрія Михайловича, жителя м. Київ, вул. 

Дегтярівська, 19  про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки,  площею 2,0 га -для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована за межами населених пунктів на 

території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області, 

керуючись п.7 ст. 118, ст.121, ст.122 Земельного кодексу України, ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки 

постійної комісії,  сільська рада  вирішила: 

 

1. Відмовити гр. Ляшуку Юрію Михайловичу в наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність,  

площею 2,0 га (кадастровий номер 5924786700:01:001:0109) –для особистого 

селянського господарства за межами населених пунктів на території 

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

тим,  що рішенням 43  сесії від 10.12.2019  дана земельна ділянка (кадастровий 

номер 5924786700:03:001:0109) внесена до Переліку земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, право оренди яких 

виставляється на земельних торгах у формі аукціону окремими лотами у 2019-



2020 роках на території Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області (за межами населених пунктів).  

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.  

 

 

Сільський голова                                                        Сергій САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 
 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

П’ЯТДЕСЯТ СЬОМА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

від 16.11.2020                                                                                                        № 27 

с. Миколаївка  

Про  відмову в наданні  

дозволу на розробку проекту  

землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність 
 

Розглянувши заяву гр. Тарана Євгена Володимировича, жителя м. Токмак, 

вул. Горького, 64  про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, площею 2,0 га - для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована за межами населених пунктів на 

території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області, 

керуючись п.7 ст. 118, ст.121, ст.122 Земельного кодексу України, ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки 

постійної комісії,  сільська рада  вирішила: 

1. Відмовити гр. Тарану Євгену Володимировичу в наданні дозволу на  

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність,  

площею 2,0 га (кадастровий номер 5924786700:01:001:0113) – для 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 була передана у власність іншому громадянину.   

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.  

 

Сільський голова                                                        Сергій САМОТОЙ 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

П’ЯТДЕСЯТ СЬОМА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

 

від 16.11.2020                                                                                                        № 28 

с. Миколаївка  

Про  відмову в наданні  

дозволу на розробку проекту  

землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність 

 

Розглянувши заяву гр. Атаманюкова Василя Васильовича, жителя                             

м. Токмак, вул. Гоголя 77, кв.58  про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки,  площею 2,0 га -для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована за межами населених 

пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської 

області, керуючись п.7 ст. 118, ст.121, ст.122 Земельного кодексу України, ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки 

постійної комісії,  сільська рада  вирішила: 

1. Відмовити гр. Атаманюкову Василю Васильовичу в наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність,  

площею 2,0 га (кадастровий номер 5924786700:01:001:0114) – для особистого 

селянського господарства за межами населених пунктів на території 

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

тим,  що рішенням 43 сесії від 10.12.2019  дана земельна ділянка (кадастровий 

номер 5924786700:03:001:0114) внесена до Переліку земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, право оренди яких 

виставляється на земельних торгах у формі аукціону окремими лотами у 2019-



2020 роках на території Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області (за межами населених пунктів).  

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.  

 

 

Сільський голова                                                        Сергій САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


