
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ШОСТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від 02.04.2021                                                                        № 98
с. Миколаївка 
Про  включення  земельних  ділянок  комунальної  власності  до  Переліку
земельних  ділянок  сільськогосподарського  призначення  комунальної
власності, право оренди яких виставляється на земельних торгах у формі
аукціону окремими лотами у 2021-2022 роках на території Миколаївської
сільської ради Сумського району Сумської області (за межами населених
пунктів)

З  метою  соціально-економічного  розвитку  територіальної  громади
Миколаївської сільської ради, раціонального використання земель, керуючись
п. 34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», ст.ст. 12, 122,
134, 135, 136 Земельного Кодексу України, сільська рада вирішила: 

1. Включити  до  переліку  земельних  ділянок,  право  оренди  яких
пропонується для продажу на земельних торгах, земельні ділянки: 

№п/п Площа,
га

Кадастровий номер Цільове призначення
земельної ділянки 

Вид угідь

1
2
3
4
5
6

3,8816
0,6483
3,8802
0,5010
3,8801
0,6482

5924789800:06:001:0184
5924789800:06:001:0659
5924789800:09:004:0044
5924789800:06:004:0132
5924789800:06:006:0002
5924789800:03:004:0002

Товарне
сільськогосподарськ
е виробництво

Рілля 
Сіножаті
Рілля
Сіножаті 
Рілля 
Сіножаті

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на  комісію з питань
розвитку  інфраструктури,  комунальної  власності,  транспорту,  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 
ШОСТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від 02.04.2021                                                                        № 99
с. Миколаївка 
 Про відмову в наданні дозволу
 на розробку проекту землеустрою 
 щодо відведення земельної 
ділянки у власність (Майборода)

Розглянувши заяву гр. Майбороди Лідії Григорівни, жительки 
с.  Яструбине,  вул.  Солдатська,  39 стосовно  надання  дозволу  на  розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, кадастровий номер
5924789800:06:002:0029, площею  0,1776га  -  для  ведення  особистого
селянського  господарства   за  межами  населених  пунктів  на  території
Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської  області  та,
керуючись п.34 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Законом України «Про землеустрій», ст.ст. 12, 16, 791, 118, 121, 122 Земельного
кодексу України,  сільська  рада вирішила: 

1.Відмовити Майбороді  Лідії Григорівні в наданні дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, кадастровий номер
5924789800:06:002:0029, площею 0,1776га-для ведення особистого селянського
господарства в зв’язку з тим, що Миколаївська сільська рада на даний час не є
розпорядником даної земельної ділянки, яка розташована  за межами населених
пунктів  на території Миколаївської сільської ради  Сумського району Сумської
області.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  комісію з питань
розвитку  інфраструктури,  комунальної  власності,  транспорту,  житлово-
комунального господарства,  благоустрою територій громади, містобудування,
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

Сільський голова                                                          Сергій САМОТОЙ
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