
 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ  

ОДИНАДЦЯТА  СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

від 00.08.2021   

с. Миколаївка                                                                             № 

Про  відмову в наданні дозволу  

на розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки у власність 

   Розглянувши заяву гр. Грибенко Дмитра Володимировича, жителя м. 

Артемівськ, вул. Зарічна, 55 про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, кадастровий номер 

5924783200:03:002:0432, площею 1,9105 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, 122 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Сумського окружного 

адміністративного суду від 07.07.2021, справа 3 480/2614/21,  сільська рада  

вирішила : 

1.Відмовити гр. Грибенко Дмитру Володимировичу в наданні дозволу на 

розробку проекту32 землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

1,9105 га-для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за 

межами населених пунктів  на території Миколаївської сільської ради Сумського 

району Сумської області з таких причин: 

- рішенням 43 позачергової сесії від 10.12.2019 року за № 75  дана земельна 

ділянка (кадастровий номер 5924783200:03:002:0432) 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); 

-рішенням 10 сесії від 15.07.2021 за № 123 було прийняте рішення «Про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки ( з урахуванням державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою) за рахунок земель сільськогосподарського призначення 



комунальної власності з подальшим продажем права оренди на земельних торгах 

(аукціоні) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка 

розташована на території Миколаївської сільської ради Сумського району з 

кадастровим номером 5924783200:03:002:0432, площею 1,9105га».  

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

інфраструктури, комунальної власності, транспорту, житлово-комунального 

господарства, благоустрою територій громади, містобудування, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього середовища.  

 

 

 

Сільський голова                                                          Сергій САМОТОЙ  

 

 


