
 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від 00.06.2021           № проєкт 

с. Миколаївка 

Про припинення права користування 

земельними ділянками та передачу до  

земель запасу сільської ради 

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

Закону України «Про землеустрій», ст.ст.78, 83 Земельного кодексу України, 

рішенням Сумського районного суду Сумської області від 06.02.2013 року, та 

від 24.07.2015 року, та враховуючи висновки постійної комісії ради, сільська 

рада вирішила: 

 1.Припинити ТОВ «Агрофірма «Степ»  право користування на умовах 

оренди земельними ділянками в кількості 4 (чотири) шт., загальною площею 

9,0582 га, кадастрові номери: 5924789800:06:006:0002, 

5924789800:03:004:0002, 5924789800:06:001:0184, 5924789800:06:001:0659  – 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами 

населеного пункту Яструбине на території Миколаївської сільської ради, 

Сумського району Сумської області у зв’язку з реєстрацією права комунальної 

власності територіальної громади Миколаївської сільської ради Сумського 

району Сумської області на зазначені земельні ділянки, та передати до земель 

запасу сільської ради. 

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань 

розвитку інфраструктури, комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, благоустрою території 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 

ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від 00.06.2021           № проєкт 

с. Миколаївка 
Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки  

у власність для ведення особистого селянського господарства  
Розглянувши заяву гр. Співакова Руслана Володимировича, жителя м.Суми, вул.Г. 

Кондратьєва 6, кв. 26 стосовно затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, керуючись 

п 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12, 22, 33, 116, 118, 

121, 122, 186 Земельного кодексу України, статей 19, 50 Закону України «Про землеустрій 

», Закону України «Про Державний земельний кадастр»,  сільська  рада  вирішила : 

1.Затвердити гр. Співакову Руслану Володимировичу проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, площею  2.00га (кадастровий номер 5924789800:02:004:0154)- для 

ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за межами населених 

пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області.  

2. Надати гр. Співакову Руслану Володимировичу у власність земельну ділянку площею 

2.00 га, кадастровий номер 5924789800:02:004:0154 - для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності, яка 

знаходиться за межами населених пунктів на території  Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області.  

3.Гр. Співакову Руслану Володимировичу здійснити державну реєстрацію права власності 

земельної ділянки відповідно до вимог чинного законодавства. 

4. Гр. Співакову Руслану Володимировичу виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України. 

5. Землевпоряднику внести необхідні зміни в земельно-кадастрову документацію. 

6. 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 

ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від 00.06.2021           № проєкт 

с. Миколаївка 
Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки  

у власність для ведення особистого селянського господарства  

Розглянувши заяву гр. Неустроєвої Надії Володимирівни, жительки м.Суми, вул.Г. 

Кондратьєва 6, кв. 41 стосовно затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

керуючись п 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 

12, 22, 33, 116, 118, 121, 122, 186 Земельного кодексу України, статей 19, 50 Закону 

України «Про землеустрій », Закону України «Про Державний земельний кадастр»,  

сільська  рада  вирішила : 

1.Затвердити гр. Неустроєвій Надії Володимирівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, площею  1.2 га (кадастровий номер 

5924789800:02:002:0090)- для ведення особистого селянського господарства, яка 

знаходиться за межами населених пунктів на території Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області.  

2. Надати гр. Неустроєвій Надії Володимирівні у власність земельну ділянку площею 

1.2 га, кадастровий номер 5924789800:02:002:0090  - для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності, яка знаходиться за межами населених пунктів на території  

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області.  

3.Гр. Неустроєвій Надії Володимирівні здійснити державну реєстрацію права 

власності земельної ділянки відповідно до вимог чинного законодавства. 

4. Гр. Неустроєвій Надії Володимирівні  виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України. 

5. Землевпоряднику внести необхідні зміни в земельно-кадастрову документацію. 

6. 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 

ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від 00.06.2021           № проєкт 

с. Миколаївка 

 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Єременку Максиму Сергійовичу 

для ведення особистого селянського господарства 

Розглянувши клопотання Єременка Максима Сергійовича, жителя м. 

Суми, вул. Роменська 110, кв. 36 про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною 

площею 2.0 га для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення, яка розташована за 

межами населених пунктів на території Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області, керуючись ст.ст. 12,79-1,118,121,122 

Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій» та ст. ст. 

26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

витяг з Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 

права власності на земельну ділянку від 24.12.2020, номер запису 39900133, 

площею 10.8 га з кадастровим номером 5924786700:03:003:0306, сільська 

рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Єременку Максиму Сергійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2.0 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області, яка розташована за межами населених пунктів на території 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області з підстав: 

невідповідності вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-

правових актів (ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в клопотанні бажане місце розташування земельної ділянки 

співпадає із сформованою земельною ділянкою загальною площею 10.8 га з 



кадастровим номером 5924786700:03:003:0306 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення – 

для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 01.02), яка перебуває в 

користуванні (на умовах оренди) в гр. Рядового Д.В.  

Сільський голова                                                             Сергій САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від 00.06.2021           № проєкт 

с. Миколаївка 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Жукову Едуарду Вадимовичу 

для ведення особистого селянського господарства 

Розглянувши клопотання Жукова Едуарда Вадимовича, жителя м. Суми, 

с. Житейське, буд.8, кв.1 про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною 

площею 2.0 га для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення, яка розташована за 

межами населених пунктів на території Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області, керуючись ст.ст. 12,79-1,118,121,122 

Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій» та ст. ст. 

26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

витяг з Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 

права власності на земельну ділянку від 24.12.2020, номер запису 39900133, 

площею 10.8 га з кадастровим номером 5924786700:03:003:0306, сільська 

рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Жукову Едуарду Вадимовичу у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2.0 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області, яка розташована за межами населених пунктів на території 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області з підстав: 

невідповідності вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-

правових актів (ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в клопотанні бажане місце розташування земельної ділянки співпадає 

із сформованою земельною ділянкою загальною площею 10.8 га з кадастровим 

номером 5924786700:03:003:0306 з цільовим призначенням – землі 

сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення – для 

ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 01.02), яка перебуває в 

користуванні (на умовах оренди) в гр. Рядового Д.В.  



Сільський голова                                                             Сергій САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від 00.06.2021           № проєкт 

с. Миколаївка 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Крамар Юлії Юріївні 

для ведення особистого селянського господарства 

Розглянувши клопотання Крамар Юлії Юріїіни, жительки м. Суми, вул. 

Матюшенка, 42 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 2.0 га для 

ведення особистого селянського господарства орієнтовною за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населених 

пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської 

області, керуючись ст.ст. 12,79-1,118,121,122 Земельного кодексу України, 

Законом України «Про землеустрій» та ст. ст. 26,59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з Державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну 

ділянку від 24.12.2020, номер запису 39899038, площею 8.7837 га з 

кадастровим номером 5924786700:03:003:0307, сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Крамар Юлії Юріївні у наданні дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 2.0 га для ведення особистого селянського господарства 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області, яка 

розташована за межами населених пунктів на території Миколаївської 

сільської ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності 

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 

79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в клопотанні бажане місце розташування земельної ділянки співпадає 

із сформованою земельною ділянкою загальною площею 8.7837 га з 

кадастровим номером 5924786700:03:003:0307 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення – 

для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 01.02), яка перебуває в 

користуванні (на умовах оренди) в гр. Рядового Д.В.  
 



Сільський голова                                                             Сергій САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від 00.06.2021           № проєкт 

с. Миколаївка 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Левченку Сергію Олеговичу 

для ведення особистого селянського господарства 

Розглянувши клопотання Левченка Сергія Олеговича, жителя м. Суми, с. 

Піщане, пров. Луговий, 5 про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною 

площею 2.0 га для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення, яка розташована за 

межами населених пунктів на території Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області, керуючись ст.ст. 12,79-1,118,121,122 

Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій» та ст. ст. 

26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

витяг з Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 

права власності на земельну ділянку від 24.12.2020, номер запису 39899038, 

площею 8.7837 га з кадастровим номером 5924786700:03:003:0307, сільська 

рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Левченку Сергію Олеговичу у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2.0 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області, яка розташована за межами населених пунктів на території 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області з підстав: 

невідповідності вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-

правових актів (ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в клопотанні бажане місце розташування земельної ділянки співпадає 

із сформованою земельною ділянкою загальною площею 8.7837 га з 

кадастровим номером 5924786700:03:003:0307 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення – 

для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 01.02), яка перебуває в 

користуванні (на умовах оренди) в гр. Рядового Д.В.  



 

 

Сільський голова                                                             Сергій САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від 00.06.2021           № проєкт 

с. Миколаївка 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр.Виноградському Дмитру 

Георгійовичу 

для ведення особистого селянського господарства 

Розглянувши клопотання Виноградського Дмитра Георгійовича, жителя 

м. Суми, с. Піщане, Молодіжна, 1 про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною 

площею 2.0 га для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення, яка розташована за 

межами населених пунктів на території Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області, керуючись ст.ст. 12,79-1,118,121,122 

Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій» та ст. ст. 

26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

витяг з Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 

права власності на земельну ділянку від 24.12.2020, номер запису 39902512, 

площею 21.4072 га з кадастровим номером 5924786700:03:002:0430, сільська 

рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Виноградському Дмитру Георгійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність орієнтовною площею 2.0 га для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності Миколаївської сільської ради Сумського 

району Сумської області, яка розташована за межами населених пунктів на 

території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області з 

підстав: невідповідності вимогам законів, прийнятих відповідно до них 

нормативно-правових актів (ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в клопотанні бажане місце розташування земельної ділянки співпадає 

із сформованою земельною ділянкою загальною площею 21.4072 га з 

кадастровим номером 5924786700:03:002:0430 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення – 



для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 01.02), яка перебуває в 

користуванні (на умовах оренди) в гр. Рядового Д.В.  
 

Сільський голова                                                             Сергій САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від 00.06.2021           № проєкт 

с. Миколаївка 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Буштаренко Раміні Романівні 

для ведення особистого селянського господарства 

Розглянувши клопотання Буштаренко Раміни Романівни, жительки м. 

Суми, вул. 3-тя Продольна, 19 про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною 

площею 2.0 га для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення, яка розташована за 

межами населених пунктів на території Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області, керуючись ст.ст. 12,79-1,118,121,122 

Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій» та ст. ст. 

26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

витяг з Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 

права власності на земельну ділянку від 24.12.2020, номер запису 39902512, 

площею 21.4072 га з кадастровим номером 5924786700:03:002:0430, сільська 

рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Буштаренко Раміні Романівні у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2.0 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області, яка розташована за межами населених пунктів на території 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області з підстав: 

невідповідності вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-

правових актів (ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в клопотанні бажане місце розташування земельної ділянки співпадає 

із сформованою земельною ділянкою загальною площею 21.4072 га з 

кадастровим номером 5924786700:03:002:0430 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення – 

для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 01.02), яка перебуває в 

користуванні (на умовах оренди) в гр. Рядового Д.В.  



 

 

Сільський голова                                                             Сергій САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від 00.06.2021           № проєкт 

с. Миколаївка 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Горбачу Сергію Сергійовичу 

для ведення особистого селянського господарства 

Розглянувши клопотання Горбача Сергія Сергійовича, жителя  м. Суми, 

прос. Курський 129, кв. 48 про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною 

площею 2.0 га для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення, яка розташована за 

межами населених пунктів на території Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області, керуючись ст.ст. 12,79-1,118,121,122 

Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій» та ст. ст. 

26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

витяг з Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 

права власності на земельну ділянку від 24.12.2020, номер запису 39901291, 

площею 11.3489 га з кадастровим номером 5924786700:03:002:0429, сільська 

рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Горбачу Сергію Сергійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2.0 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області, яка розташована за межами населених пунктів на території 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області з підстав: 

невідповідності вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-

правових актів (ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в клопотанні бажане місце розташування земельної ділянки співпадає 

із сформованою земельною ділянкою загальною площею 11.3489 га з 

кадастровим номером 5924786700:03:002:0429 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення – 

для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 01.02), яка перебуває в 

користуванні (на умовах оренди) в гр. Рядового Д.В.  



 

 

Сільський голова                                                             Сергій САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від 00.06.2021           № проєкт 

с. Миколаївка 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Гулінок Олені Сергіївні 

для ведення особистого селянського господарства 

Розглянувши клопотання Гулінок Олени Сергіївни, жительки м. Суми, 

вул. Прокоф’єва,32 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 2.0 га для 

ведення особистого селянського господарства орієнтовною за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населених 

пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської 

області, керуючись ст.ст. 12,79-1,118,121,122 Земельного кодексу України, 

Законом України «Про землеустрій» та ст. ст. 26,59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з Державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну 

ділянку від 24.12.2020, номер запису 39900133, площею 10.8 га з кадастровим 

номером 5924786700:03:003:0306, сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Гулінок Олені Сергіївні у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2.0 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області, яка розташована за межами населених пунктів на території 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області з підстав: 

невідповідності вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-

правових актів (ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в клопотанні бажане місце розташування земельної ділянки співпадає 

із сформованою земельною ділянкою загальною площею 10.8 га з кадастровим 

номером 5924786700:03:003:0306 з цільовим призначенням – землі 

сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення – для 

ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 01.02), яка перебуває в 

користуванні (на умовах оренди) в гр. Рядового Д.В.  

 



Сільський голова                                                             Сергій САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від 00.06.2021           № проєкт 

с. Миколаївка 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр.Сорокіну Сергію Павловичу 

для ведення особистого селянського господарства 

Розглянувши клопотання Сорокіна Сергія Павловича, жителя м. Суми, с. 

Житейське 4, кв.2 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 2.0 га для 

ведення особистого селянського господарства орієнтовною за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населених 

пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської 

області, керуючись ст.ст. 12,79-1,118,121,122 Земельного кодексу України, 

Законом України «Про землеустрій» та ст. ст. 26,59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з Державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну 

ділянку від 24.12.2020, номер запису 39897419, площею 28.3553 га з 

кадастровим номером 5924786700:05:001:0397, сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Сорокіну Сергію Павловичу у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2.0 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області, яка розташована за межами населених пунктів на території 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області з підстав: 

невідповідності вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-

правових актів (ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в клопотанні бажане місце розташування земельної ділянки співпадає 

із сформованою земельною ділянкою загальною площею 28.3553га з 

кадастровим номером 5924786700:05:001:0397 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення – 

для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 01.02), яка перебуває в 

користуванні (на умовах оренди) в гр. Рядового Д.В.  
 



 

Сільський голова                                                             Сергій САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від 00.06.2021           № проєкт 

с. Миколаївка 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Сологуб Валерії Олександрівни 

для ведення особистого селянського господарства 

Розглянувши клопотання Сологуб Валерії Олександрівни, жительки м. 

Суми, вул. Горького 23/1, кв.42 про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною 

площею 2.0 га для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення, яка розташована за 

межами населених пунктів на території Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області, керуючись ст.ст. 12,79-1,118,121,122 

Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій» та ст. ст. 

26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

витяг з Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 

права власності на земельну ділянку від 24.12.2020, номер запису 39897419, 

площею  28.3553 га з кадастровим номером 5924786700:05:001:0397, сільська 

рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Сологуб Валерії Олександрівні у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2.0 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області, яка розташована за межами населених пунктів на території 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області з підстав: 

невідповідності вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-

правових актів (ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в клопотанні бажане місце розташування земельної ділянки співпадає 

із сформованою земельною ділянкою загальною площею 28.3553 га з 

кадастровим номером 5924786700:05:001:0397 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення – 

для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 01.02), яка перебуває в 

користуванні (на умовах оренди) в гр. Рядового Д.В.  



 

 

Сільський голова                                                             Сергій САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від 00.06.2021           № проєкт 

с. Миколаївка 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Райському Ігорю Леонідовичу 

для ведення особистого селянського господарства 

Розглянувши клопотання Райського Ігоря Леонідовича, жителя  м. Суми, 

вул. Олексія Братушки, 70 про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною 

площею 2.0 га для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення, яка розташована за 

межами населених пунктів на території Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області, керуючись ст.ст. 12,79-1,118,121,122 

Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій» та ст. ст. 

26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

витяг з Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 

права власності на земельну ділянку від 24.12.2020, номер запису 39897419, 

площею 28.3553 га з кадастровим номером 5924786700:05:001:0397, сільська 

рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Райському Ігорю Леонідовичу у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2.0 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області, яка розташована за межами населених пунктів на території 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області з підстав: 

невідповідності вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-

правових актів (ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в клопотанні бажане місце розташування земельної ділянки співпадає 

із сформованою земельною ділянкою загальною площею 28.3553 га з 

кадастровим номером 5924786700:05:001:0397 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення – 

для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 01.02), яка перебуває в 

користуванні (на умовах оренди) в гр. Рядового Д.В.  



 

 

Сільський голова                                                             Сергій САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від 00.06.2021           № проєкт 

с. Миколаївка 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Сіробабі Владиславу Павловичу 

для ведення особистого селянського господарства 

Розглянувши клопотання Сіробаби Владислава Павловича, жителя  м. 

Суми, с. Піщане, вул. Молодіжна, 10 про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 2.0 га для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною за рахунок земель сільськогосподарського призначення, яка 

розташована за межами населених пунктів на території Миколаївської 

сільської ради Сумського району Сумської області, керуючись ст.ст. 12,79-

1,118,121,122 Земельного кодексу України, Законом України «Про 

землеустрій» та ст. ст. 26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи витяг з Державної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку від 24.12.2020, 

номер запису 39897419, площею 28.3553 га з кадастровим номером 

5924786700:05:001:0397, сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Сіробабі Владиславу Павловичу у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2.0 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області, яка розташована за межами населених пунктів на території 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області з підстав: 

невідповідності вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-

правових актів (ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в клопотанні бажане місце розташування земельної ділянки співпадає 

із сформованою земельною ділянкою загальною площею 28.3553 га з 

кадастровим номером 5924786700:05:001:0397 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення – 

для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 01.02), яка перебуває в 

користуванні (на умовах оренди) в гр. Рядового Д.В.  



 

 

Сільський голова                                                             Сергій САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від 00.06.2021           № проєкт 

с. Миколаївка 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Лозко Аліні Михайлівні 

для ведення особистого селянського господарства 

Розглянувши клопотання Лозко Аліни Михайлівни, жительки с. Велика 

Рибиця, пров. Заозерний,7, Краснопільський район  про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2.0 га для ведення особистого селянського 

господарства орієнтовною за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення, яка розташована за межами населених пунктів на території 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області, керуючись 

ст.ст. 12,79-1,118,121,122 Земельного кодексу України, Законом України «Про 

землеустрій» та ст. ст. 26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи витяг з Державної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку від 24.12.2020, 

номер запису 39897419, площею 28.3553 га з кадастровим номером 

5924786700:05:001:0397, сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Лозко Аліні Михайлівні у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2.0 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області, яка розташована за межами населених пунктів на території 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області з підстав: 

невідповідності вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-

правових актів (ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в клопотанні бажане місце розташування земельної ділянки співпадає 

із сформованою земельною ділянкою загальною площею 28.3553 га з 

кадастровим номером 5924786700:05:001:0397 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення – 

для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 01.02), яка перебуває в 

користуванні (на умовах оренди) в гр. Рядового Д.В.  



 

 

Сільський голова                                                             Сергій САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від 00.06.2021           № проєкт 

с. Миколаївка 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Ляшенко Валерії Валеріївні 

для ведення особистого селянського господарства 

Розглянувши клопотання Ляшенко Валерії Валеріївни, жительки м. 

Суми, вул. Доватора, 31  про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною 

площею 2.0 га для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення, яка розташована за 

межами населених пунктів на території Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області, керуючись ст.ст. 12,79-1,118,121,122 

Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій» та ст. ст. 

26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

витяг з Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 

права власності на земельну ділянку від 24.12.2020, номер запису 39897419, 

площею 28.3553 га з кадастровим номером 5924786700:05:001:0397, сільська 

рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Ляшенко Валерії Валеріївні у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2.0 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області, яка розташована за межами населених пунктів на території 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області з підстав: 

невідповідності вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-

правових актів (ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в клопотанні бажане місце розташування земельної ділянки співпадає 

із сформованою земельною ділянкою загальною площею 28.3553 га з 

кадастровим номером 5924786700:05:001:0397 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення – 



для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 01.02), яка перебуває в 

користуванні (на умовах оренди) в гр. Рядового Д.В.  
 

 

Сільський голова                                                             Сергій САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від 00.06.2021           № проєкт 

с. Миколаївка 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Палієнко Яні Едуардівні 

для ведення особистого селянського господарства 

Розглянувши клопотання Палієнко Яни Едуардівни, жительки с. Сула, 

вул. Нечаївська, 16, Сумський район  про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 2.0 га для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною за рахунок земель сільськогосподарського призначення, яка 

розташована за межами населених пунктів на території Миколаївської 

сільської ради Сумського району Сумської області, керуючись ст.ст. 12,79-

1,118,121,122 Земельного кодексу України, Законом України «Про 

землеустрій» та ст. ст. 26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи витяг з Державної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку від 24.12.2020, 

номер запису 39897419, площею 28.3553 га з кадастровим номером 

5924786700:05:001:0397, сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Палієнко Яні Едуардівні у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2.0 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області, яка розташована за межами населених пунктів на території 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області з підстав: 

невідповідності вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-

правових актів (ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в клопотанні бажане місце розташування земельної ділянки співпадає 

із сформованою земельною ділянкою загальною площею 28.3553 га з 

кадастровим номером 5924786700:05:001:0397 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення – 

для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 01.02), яка перебуває в 

користуванні (на умовах оренди) в гр. Рядового Д.В.  



 

 

Сільський голова                                                             Сергій САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від 00.06.2021           № проєкт 

с. Миколаївка 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Прийменку Олександру Петровичу 

для ведення особистого селянського господарства 

Розглянувши клопотання Прийменка Олександра Петровича, жителя м. 

Суми, с. Піщане, вул. Лугова,7  про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною 

площею 2.0 га для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення, яка розташована за 

межами населених пунктів на території Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області, керуючись ст.ст. 12,79-1,118,121,122 

Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій» та ст. ст. 

26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

витяг з Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 

права власності на земельну ділянку від 24.12.2020, номер запису 39897419, 

площею 28.3553 га з кадастровим номером 5924786700:05:001:0397, сільська 

рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Прийменку Олександру Петровичу у наданні дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2.0 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області, яка розташована за межами населених пунктів на території 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області з підстав: 

невідповідності вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-

правових актів (ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в клопотанні бажане місце розташування земельної ділянки співпадає 

із сформованою земельною ділянкою загальною площею 28.3553 га з 

кадастровим номером 5924786700:05:001:0397 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення – 

для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 01.02), яка перебуває в 

користуванні (на умовах оренди) в гр. Рядового Д.В.  



 

Сільський голова                                                             Сергій САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від 00.06.2021           № проєкт 

с. Миколаївка 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Пугачу Ігорю Валерійовичу 

для ведення особистого селянського господарства 

Розглянувши клопотання Пугача Ігоря Валерійовича, жителя м. Суми, 

вул. Романа Атаманюка 69, кв.69  про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною 

площею 2.0 га для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення, яка розташована за 

межами населених пунктів на території Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області, керуючись ст.ст. 12,79-1,118,121,122 

Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій» та ст. ст. 

26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

витяг з Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 

права власності на земельну ділянку від 24.12.2020, номер запису 39897419, 

площею 28.3553 га з кадастровим номером 5924786700:05:001:0397, сільська 

рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Пугачу Ігорю Валерійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2.0 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області, яка розташована за межами населених пунктів на території 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області з підстав: 

невідповідності вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-

правових актів (ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в клопотанні бажане місце розташування земельної ділянки співпадає 

із сформованою земельною ділянкою загальною площею 28.3553 га з 

кадастровим номером 5924786700:05:001:0397 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення – 

для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 01.02), яка перебуває в 

користуванні (на умовах оренди) в гр. Рядового Д.В.  



 

 

Сільський голова                                                             Сергій САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від 00.06.2021           № проєкт 

с. Миколаївка 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Переверзі Тетяні Романівні 

для ведення особистого селянського господарства 

Розглянувши клопотання Переверзи Тетяни Романівни, жительки м. 

Суми, вул.  Достоєвського, 11А про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною 

площею 2.0 га для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення, яка розташована за 

межами населених пунктів на території Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області, керуючись ст.ст. 12,79-1,118,121,122 

Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій» та ст. ст. 

26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

витяг з Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 

права власності на земельну ділянку від 24.12.2020, номер запису 39897419, 

площею 28.3553 га з кадастровим номером 5924786700:05:001:0397, сільська 

рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Переверзі Тетяні Романівні у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2.0 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області, яка розташована за межами населених пунктів на території 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області з підстав: 

невідповідності вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-

правових актів (ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в клопотанні бажане місце розташування земельної ділянки співпадає 

із сформованою земельною ділянкою загальною площею 28.3553 га з 

кадастровим номером 5924786700:05:001:0397 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення – 

для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 01.02), яка перебуває в 

користуванні (на умовах оренди) в гр. Рядового Д.В.  



 

 

Сільський голова                                                             Сергій САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від 00.06.2021           № проєкт 

с. Миколаївка 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Песщанській Світлані Максимівні 

для ведення особистого селянського господарства 

Розглянувши клопотання Песщанської Світлани Максимівни, жительки 

с. Будилка, вул. Заводська, 15, Лебединський район  про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2.0 га для ведення особистого селянського 

господарства орієнтовною за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення, яка розташована за межами населених пунктів на території 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області, керуючись 

ст.ст. 12,79-1,118,121,122 Земельного кодексу України, Законом України «Про 

землеустрій» та ст. ст. 26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи витяг з Державної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку від 24.12.2020, 

номер запису 39897419, площею 28.3553 га з кадастровим номером 

5924786700:05:001:0397, сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Песщанській Світлані Максимівні у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2.0 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області, яка розташована за межами населених пунктів на території 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області з підстав: 

невідповідності вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-

правових актів (ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в клопотанні бажане місце розташування земельної ділянки співпадає 

із сформованою земельною ділянкою загальною площею 28.3553 га з 

кадастровим номером 5924786700:05:001:0397 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення – 

для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 01.02), яка перебуває в 

користуванні (на умовах оренди) в гр. Рядового Д.В.  



 

 

Сільський голова                                                             Сергій САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від 00.06.2021           № проєкт 

с. Миколаївка 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр.Бабічевій Дарині Романівні 

для ведення особистого селянського господарства 

Розглянувши клопотання Бабічевої Дарини Романівни, жительки м. 

Суми, вул. Харківська, 22/1, кв.61  про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 2.0 га для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною за рахунок земель сільськогосподарського призначення, яка 

розташована за межами населених пунктів на території Миколаївської 

сільської ради Сумського району Сумської області, керуючись ст.ст. 12,79-

1,118,121,122 Земельного кодексу України, Законом України «Про 

землеустрій» та ст. ст. 26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи витяг з Державної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку від 24.12.2020, 

номер запису 39902512, площею 21.4072 га з кадастровим номером 

5924786700:03:002:0430, сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Бабічевій Дарині Романівні у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2.0 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області, яка розташована за межами населених пунктів на території 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області з підстав: 

невідповідності вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-

правових актів (ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в клопотанні бажане місце розташування земельної ділянки співпадає 

із сформованою земельною ділянкою загальною площею 21.4072 га з 

кадастровим номером 5924786700:03:002:0430 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення – 

для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 01.02), яка перебуває в 

користуванні (на умовах оренди) в гр. Рядового Д.В.  



 

 

Сільський голова                                                             Сергій САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від 00.06.2021           № проєкт 

с. Миколаївка 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Виноградській Тетяні Іванівні 

для ведення особистого селянського господарства 

Розглянувши клопотання Виноградської Тетяни Іванівни, жительки м. 

Суми, с. Піщане, вул. Молодіжна 1А, кв. 1  про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 2.0 га для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною за рахунок земель сільськогосподарського призначення, яка 

розташована за межами населених пунктів на території Миколаївської 

сільської ради Сумського району Сумської області, керуючись ст.ст. 12,79-

1,118,121,122 Земельного кодексу України, Законом України «Про 

землеустрій» та ст. ст. 26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи витяг з Державної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку від 24.12.2020, 

номер запису 39902512, площею 21.4072 га з кадастровим номером 

5924786700:03:002:0430, сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Виноградській Тетяні Іванівні у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2.0 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області, яка розташована за межами населених пунктів на території 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області з підстав: 

невідповідності вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-

правових актів (ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в клопотанні бажане місце розташування земельної ділянки співпадає 

із сформованою земельною ділянкою загальною площею 21.4072 га з 

кадастровим номером 5924786700:03:002:0430 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення – 

для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 01.02), яка перебуває в 

користуванні (на умовах оренди) в гр. Рядового Д.В.  



 

 

Сільський голова                                                             Сергій САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від 00.06.2021           № проєкт 

с. Миколаївка 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Головко Наталії Юріївні 

для ведення особистого селянського господарства 

Розглянувши клопотання Головко Наталії Юріївни, жительки м. Суми, с. 

Піщане, вул. Слобідська, 5  про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною 

площею 2.0 га для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення, яка розташована за 

межами населених пунктів на території Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області, керуючись ст.ст. 12,79-1,118,121,122 

Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій» та ст. ст. 

26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

витяг з Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 

права власності на земельну ділянку від 24.12.2020, номер запису 39901291, 

площею 11.3489 га з кадастровим номером 5924786700:03:002:0429, сільська 

рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Головко Наталії Юріївні у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2.0 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області, яка розташована за межами населених пунктів на території 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області з підстав: 

невідповідності вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-

правових актів (ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в клопотанні бажане місце розташування земельної ділянки співпадає 

із сформованою земельною ділянкою загальною площею 11.3489 га з 

кадастровим номером 5924786700:03:002:0429 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення – 

для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 01.02), яка перебуває в 

користуванні (на умовах оренди) в гр. Рядового Д.В.  



 

 

Сільський голова                                                             Сергій САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від 00.06.2021           № проєкт 

с. Миколаївка 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Обуховій Ользі Анатоліївні 

для ведення особистого селянського господарства 

Розглянувши заяву гр. Обухової Ольги Анатоліївни, жительки м. Суми,  

вул. Курська 123. кв. 43  про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною 

площею 2.0 га для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення, яка розташована за 

межами населених пунктів на території Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області, керуючись ст.ст. 12,79-1,118,121,122 

Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій» та ст. ст. 

26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада 

вирішила: 

1. Відмовити гр. Обуховій Ользі Анатоліївні у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2.0 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області, яка розташована за межами населених пунктів на території 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області з підстав: 

невідповідності вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-

правових актів (ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в клопотанні бажане місце розташування земельної ділянки 

співпадає із сформованою земельною ділянкою загальною площею 6.7054 га з 

кадастровим номером 5924786900:19:003:0010 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення 

–  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ – 

01.01), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди).  

 
 

Сільський голова                                                             Сергій САМОТОЙ 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

від 00.06.2021           № проєкт 

с. Миколаївка 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Шейх Касем Муавея 

для ведення особистого селянського господарства 

Розглянувши заяву гр. Шейх Касем Муавея, жителя м. Суми,  вул. 

Харківська 40, корпус 1, кв.136  про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною 

площею 2.0 га для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення, яка розташована за 

межами населених пунктів на території Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області, керуючись ст.ст. 12,79-1,118,121,122 

Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій» та ст. ст. 

26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада 

вирішила: 

1. Відмовити гр. Шейх Касем Муавея у наданні дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 2.0 га для ведення особистого селянського господарства 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області, яка 

розташована за межами населених пунктів на території Миколаївської 

сільської ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності 

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 

79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в клопотанні бажане місце розташування земельної ділянки 

співпадає із сформованою земельною ділянкою загальною площею 6.7054 га з 

кадастровим номером 5924786900:19:003:0010 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення 

–  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ – 

01.01), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди).  

 
 

Сільський голова                                                             Сергій САМОТОЙ 


