
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від 00.02.2021                                                                  № проєкт
с. Миколаївка 
Про відмову в наданні дозволу на розробку 
 проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність 
для ведення ОСГ 

Розглянувши заяву  гр.  Воротнікова  Валерія  Миколайовича,  жителя   с.
Яструбине,  вул.  Мічуріна,  47 про  надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 2,0га -
для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами
населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району
Сумської області,  керуючись п.6 ст.  18, ст.116, п.7 ст. 118, 121,  Земельного
кодексу  України,  ст.  26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні»,  сільська рада  вирішила :

1. Відмовити гр.  Воротнікову Валерію Миколайовичу в наданні дозволу
на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність,  орієнтовною площею 2,0 га  -  для ведення особистого селянського
господарства   на  території  Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району
Сумської області в зв’язку з тим, що земельна ділянка комунальної власності
площею  27,2761га,  кадастровий  номер  5924785400:04:003:0244,  цільове
призначення-  для  ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва,
перебуває в оренді.

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

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від 00.02.2021                                                                  № проєкт
с. Миколаївка 
Про відмову в наданні дозволу на розробку 
 проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність 
для ведення ОСГ 

Розглянувши  заяву  гр.  Воротнікової  Тетяни  Германівни,  жительки   с.
Яструбине,  вул.  Мічуріна,  47 про  надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною 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.6 ст.  18, ст.116, п.7 ст. 118, 121,  Земельного
кодексу  України,  ст.  26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні»,  сільська рада  вирішила :

1.  Відмовити гр.  Воротніковій  Тетяні  Германівні в  наданні  дозволу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність,
орієнтовною площею 2,0 га - для ведення особистого селянського господарства
на території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області в
зв’язку з тим, що земельна ділянка комунальної власності площею 27,2761га,
кадастровий номер 5924785400:04:003:0244, цільове призначення- для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва, перебуває в оренді.

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

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від 00.02.2021                                                                  № проєкт
с. Миколаївка 
Про відмову в наданні дозволу на розробку 
 проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність 
для ведення ОСГ 

Розглянувши  заяву  гр.  Воротнікова  Ігоря  Валерійовича,  жителя   с.
Яструбине,  вул.  Мічуріна,  47 про  надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 2,0га -
для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами
населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району
Сумської області,  керуючись п.6 ст.  18, ст.116, п.7 ст. 118, 121,  Земельного
кодексу  України,  ст.  26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні»,  сільська рада  вирішила :

1. Відмовити гр.  Воротнікову Ігорю Валерійовичу в наданні дозволу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність,
орієнтовною площею 2,0 га - для ведення особистого селянського господарства
на території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області в
зв’язку з тим, що земельна ділянка комунальної власності площею 27,2761га,
кадастровий номер 5924785400:04:003:0244, цільове призначення- для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва, перебуває в оренді.

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

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від 00.02.2021                                                                  № проєкт
с. Миколаївка 
Про відмову в наданні дозволу на розробку 
 проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність 
для ведення ОСГ 

Розглянувши  заяву  гр.  Воротнікова  Романа  Валерійовича,  жителя   с.
Яструбине,  вул.  Мічуріна,  47 про  надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 2,0га -
для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами
населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району
Сумської області,  керуючись п.6 ст.  18, ст.116, п.7 ст. 118, 121,  Земельного
кодексу  України,  ст.  26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні»,  сільська рада  вирішила :

1. Відмовити гр. Воротнікову Роману Валерійовичу в наданні дозволу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність,
орієнтовною площею 2,0 га - для ведення особистого селянського господарства
на території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області в
зв’язку з тим, що земельна ділянка комунальної власності площею 27,2761га,
кадастровий номер 5924785400:04:003:0244, цільове призначення- для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва, перебуває в оренді.

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

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від 00.02.2021                                                                  № проєкт
с. Миколаївка 
Про відмову в наданні дозволу на розробку 
 проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність 
для ведення ОСГ 

Розглянувши заяву гр.  Сотника Івана Івановича,  жителя  с.  Яструбине,
вул.  Солдатська,  13 про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою
щодо відведення земельної ділянки,  орієнтовною площею 2,0га -для ведення
особистого селянського господарства,  яка розташована за межами населених
пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської
області,  керуючись  п.6  ст.  18,  ст.116,  п.7  ст.  118,  121,   Земельного  кодексу
України,  ст.  26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
сільська рада  вирішила :

1. Відмовити гр. Сотнику Івану Івановичу в наданні дозволу на розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність,
орієнтовною площею 2,0 га - для ведення особистого селянського господарства
на території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області в
зв’язку з тим, що земельна ділянка комунальної власності площею 27,2761га,
кадастровий номер 5924785400:04:003:0244, цільове призначення- для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва, перебуває в оренді.

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

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від 00.02.2021                                                                  № проєкт
с. Миколаївка 
Про відмову в наданні дозволу на розробку 
 проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність 
для ведення ОСГ 

Розглянувши заяву гр. Сотник Лідії Миколаївни, жительки  с. Яструбине,
вул. Мічуріна, 47 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки,  орієнтовною  площею  2,0га  -для  ведення
особистого селянського господарства,  яка розташована за межами населених
пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської
області,  керуючись  п.6  ст.  18,  ст.116,  п.7  ст.  118,  121,   Земельного  кодексу
України,  ст.  26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
сільська рада  вирішила :

1. Відмовити гр. Сотник Лідії Миколаївні в наданні дозволу на розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність,
орієнтовною площею 2,0 га - для ведення особистого селянського господарства
на території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області в
зв’язку з тим, що земельна ділянка комунальної власності площею 27,2761га,
кадастровий номер 5924785400:04:003:0244, цільове призначення- для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва, перебуває в оренді.

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
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