
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАНАДЦЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 26.08.2021  № 26
с. Миколаївка                                                                             
Про відмову в наданні 
дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність 

      Розглянувши заяву гр.  Калугіній  Наталії  Павлівні,  жительки  м.  Суми,
вул.  Іллінська  б.51В кв.209  стосовно  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
Сумській області, керуючись ст. 144 Конституції України, п. 34 ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 116, 118, 121, 122
Земельного  кодексу  України,  ст.ст.  2,  6  Закону  України  «Про землеустрій»,
ст.37  Закону  України  «Про  охорону  земель»,  ст.  55  Закону  України  «Про
природно-заповідний фонд України», сільська рада вирішила:

1.Відмовити  Калугіній  Наталії  Павлівні у  наданні  дозволу  на  розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з кадастровим номе-
ром  5924784200:01:004:0158,  орієнтовною  площею  2,00  га  -  для  ведення
особистого селянського господарства, яка розташована за межами населених
пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумській
області  з  наступних підстав:  землі,  за  рахунок  яких  планується  відведення
земельної ділянки у власність відносяться до земель сільськогосподарського
призначення- (сіножаті), що не відповідає призначенню та принципам земле-
устрою,  визначеним  статтями  2,  6  Закону  України  «Про  землеустрій»,  в
частині створення раціональної системи землеволодіння та землекористуван-
ня, а також вимогам Закону України «Про охорону земель». Оскільки сіножаті



можуть бути у складі земель для будь-якого сільськогосподарського призна-
чення, але прямо забороняється розорювання сіножатей, відповідно до части-
ни  3  ст.  37  Закону  України  «Про  охорону  земель»,  а  саме  на  землях
сільськогосподарського призначення може бути обмежена діяльність щодо ро-
зорювання сіножатей, пасовищ.

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



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАНАДЦЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 26.08.2021  № 27
с. Миколаївка                                                                             
Про відмову в наданні дозволу 
на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної 
ділянки у власність 

      Розглянувши заяву гр. Калугіну Валентину Григоровичу, жителя  м. Суми,
вул.  Кірова  8,  кв.28  стосовно  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
Сумській області, керуючись ст. 144 Конституції України, п. 34 ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 116, 118, 121, 122
Земельного кодексу України, ст. ст. 2, 6 Закону України «Про землеустрій», ст.
37  Закону  України  «Про  охорону  земель»,  ст.  55  Закону  України  «Про
природно-заповідний фонд України», сільська рада вирішила:

1.Відмовити Калугіну  Валентину Григоровичу у наданні дозволу на роз-
робку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з кадастровим
номером  5924784200:01:004:0155,  орієнтовною  площею  2,00  га  для  ведення
особистого селянського господарства,  яка розташована за межами населених
пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумській
області  з  наступних  підстав:  землі,  за  рахунок  яких  планується  відведення
земельної  ділянки у  власність  відносяться  до  земель  сільськогосподарського
призначення - (сіножаті), що не відповідає призначенню та принципам земле-
устрою, визначеним статтями 2, 6 Закону України «Про землеустрій», в частині
створення раціональної системи землеволодіння та землекористування, а також
вимогам Закону України «Про охорону земель». Оскільки сіножаті можуть бути



у складі земель для будь-якого сільськогосподарського призначення, але прямо
забороняється розорювання сіножатей, відповідно до частини 3 ст. 37 Закону
України «Про охорону земель», а саме на землях сільськогосподарського при-
значення  може  бути  обмежена  діяльність  щодо  розорювання  сіножатей,  па-
совищ.

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



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАНАДЦЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 26.08.2021  № 28
с. Миколаївка                                                                             
Про відмову в наданні дозволу 
на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної 
ділянки у власність 

      Розглянувши  заяву  гр.  Стоян  Валерії  Євгенівні,  жительки   м.  Суми,
вул.  Ярослава  Мудрого  61,  кв.10  стосовно  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 Сумській області, керуючись ст. 144 Конституції України, п.
34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 12,
116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, ст. ст. 2, 6 Закону України «Про
землеустрій», 
ст.  37  Закону  України  «Про  охорону  земель»,  ст.  55  Закону  України  «Про
природно-заповідний фонд України», сільська рада вирішила:

1.Відмовити  Стоян  Валерії  Євгенівні у  наданні  дозволу  на  розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з кадастровим номе-
ром  5924784200:03:003:0305, орієнтовною площею 2,00 га для ведення особи-
стого селянського господарства, яка розташована за межами населених пунктів
на території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумській області з
наступних підстав: землі, за рахунок яких планується відведення земельної ді-
лянки у власність відносяться до земель сільськогосподарського призначення-
(сіножаті), що не відповідає призначенню та принципам землеустрою, визначе-
ним статтями 2, 6 Закону України «Про землеустрій», в частині створення ра-
ціональної  системи  землеволодіння  та  землекористування,  а  також  вимогам



Закону України «Про охорону земель». Оскільки сіножаті можуть бути у складі
земель для будь-якого сільськогосподарського призначення, але прямо заборо-
няється розорювання сіножатей, відповідно до частини 3 ст. 37 Закону України
«Про охорону земель», а саме на землях сільськогосподарського призначення
може бути обмежена діяльність щодо розорювання сіножатей, пасовищ.

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



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАНАДЦЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від 26.08.2021  № 29
с. Миколаївка                                                                             
Про відмову в наданні дозволу 
на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної 
ділянки у власність 

      Розглянувши заяву гр. Калугіної  Анни Вячеславівни, жительки  м. Суми,
вул.  Соборна  43,  кв.2 стосовно  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
Сумській області, керуючись ст. 144 Конституції України, п. 34 ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 116, 118, 121, 122
Земельного кодексу України, ст. ст. 2, 6 Закону України «Про землеустрій», 
ст.  37  Закону  України  «Про  охорону  земель»,  ст.  55  Закону  України  "Про
природно-заповідний фонд України", сільська рада вирішила:

1.Відмовити Калугіній  Анні Вячеславівні у  наданні  дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з кадастровим номе-
ром  5924784200:01:004:0155, орієнтовною площею 2,00 га для ведення особи-
стого селянського господарства, яка розташована за межами населених пунктів
на території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумській області з
наступних підстав: землі, за рахунок яких планується відведення земельної ді-
лянки у власність відносяться до земель сільськогосподарського призначення-
(сіножаті), що не відповідає призначенню та принципам землеустрою, визначе-
ним статтями 2, 6 Закону України «Про землеустрій», в частині створення ра-
ціональної  системи  землеволодіння  та  землекористування,  а  також  вимогам
Закону України «Про охорону земель». Оскільки сіножаті можуть бути у складі
земель для будь-якого сільськогосподарського призначення, але прямо заборо-



няється розорювання сіножатей, відповідно до частини 3 ст. 37 Закону України
«Про охорону земель», а саме на землях сільськогосподарського призначення
може бути обмежена діяльність щодо розорювання сіножатей, пасовищ.

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



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАНАДЦЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 26.08.2021  № 30
с. Миколаївка                                                                             
Про відмову в наданні дозволу 
на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної 
ділянки у власність 

      Розглянувши заяву гр. Калугіної Олени Вячеславівни, жительки  м. Суми,
вул. Ярослава Мудрого 61, кв.10 стосовно 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
Сумській області, керуючись ст. 144 Конституції України, п. 34 ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 116, 118, 121, 122
Земельного кодексу України, ст. ст. 2, 6 Закону України «Про землеустрій», 
ст.  37  Закону  України  «Про  охорону  земель»,  ст.  55  Закону  України  "Про
природно-заповідний фонд України", сільська рада вирішила:

1. Відмовити Калугіній Олени Вячеславівні у наданні дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з кадастровим номе-
ром  5924784200:01:004:0155, орієнтовною площею 2,00 га для ведення особи-
стого селянського господарства, яка розташована за межами населених пунктів
на території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумській області з
наступних підстав: землі, за рахунок яких планується відведення земельної ді-
лянки у власність відносяться до земель сільськогосподарського призначення-
(сіножаті), що не відповідає призначенню та принципам землеустрою, визначе-
ним статтями 2, 6 Закону України «Про землеустрій», в частині створення ра-
ціональної  системи  землеволодіння  та  землекористування,  а  також  вимогам
Закону України «Про охорону земель». Оскільки сіножаті можуть бути у складі



земель для будь-якого сільськогосподарського призначення, але прямо заборо-
няється розорювання сіножатей, відповідно до частини 3 ст. 37 Закону України
«Про охорону земель», а саме на землях сільськогосподарського призначення
може бути обмежена діяльність щодо розорювання сіножатей, пасовищ.

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



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАНАДЦЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від 26.08.2021  № 31
с. Миколаївка                                                                             
Про відмову в наданні дозволу 
на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної 
ділянки у власність 

Розглянувши  заяву  гр.  Стоян  Євгена  Васильовича,  жителя  м.  Суми,
вул.  Ярослава  Мудрого  61,  кв.10 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  ст.ст.  34,  83,  п.7  ст.  118  Земельного  кодексу
України,  ст.26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
сільська рада вирішила:

1.Відмовити гр. Стоян Євгену Васильовичу в наданні дозволу на розроб-
ку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, орієн-
товною 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 враховуючи звернення жителів с. Кровне,
земельна  ділянка  загальною   площею  14,0865  кадастровий  номер
5924784200:01:004:0157, рішенням 10  сесії від 15.07.2021 року за №108   пе-
редбачена для створення   громадських пасовищ.

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

    



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАНАДЦЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 26.08.2021  № 32
с. Миколаївка                                                                             
Про відмову в наданні дозволу 
на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної 
ділянки у власність 

      Розглянувши заяву гр. Калугіну Вячеславу Григоровичу, жителя  м. Суми,
вул. Привокзальна 10,  кв.11  стосовно 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
Сумській області, керуючись ст. 144 Конституції України, п. 34 ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 116, 118, 121, 122
Земельного кодексу України, ст. ст. 2, 6 Закону України «Про землеустрій», 
ст.  37  Закону  України  «Про  охорону  земель»,  ст.  55  Закону  України  "Про
природно-заповідний фонд України", сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  Калугіну  Вячеславу  Григоровичу у  наданні  дозволу  на
розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  з
кадастровим  номером  5924784200:01:004:0158,  орієнтовною  площею  2,00  га
для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами
населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району
Сумській  області  з  наступних  підстав:  землі,  за  рахунок  яких  планується
відведення  земельної  ділянки  у  власність  відносяться  до  земель
сільськогосподарського призначення- (сіножаті), що не відповідає призначенню
та принципам землеустрою,  визначеним статтями 2,  6  Закону України «Про
землеустрій»,  в  частині  створення  раціональної  системи  землеволодіння  та
землекористування, а також вимогам Закону України «Про охорону земель».
Оскільки  сіножаті  можуть  бути  у  складі  земель  для  будь-якого
сільськогосподарського  призначення,  але  прямо  забороняється  розорювання



сіножатей,  відповідно  до  частини  3  ст.  37  Закону  України  «Про  охорону
земель»,  а  саме  на  землях  сільськогосподарського  призначення  може  бути
обмежена діяльність щодо розорювання сіножатей, пасовищ.

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



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАНАДЦЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 26.08.2021  № 33
с. Миколаївка                                                                             
Про відмову в наданні дозволу 
на розробку технічної документації
із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки 

      Розглянувши заяву гр. Коропця Максима Олександровича, жителя  м. Суми,
вул. Псільська 23, кв 2  стосовно надання дозволу на поділ земельної ділянки
загальною  площею  9,1464  га  з  метою  формування  земельної  ділянки
орієнтовною площею 2,0га - для ведення особистого селянського господарства,
яка  розташована  за  межами  населених  пунктів  на  території  Миколаївської
сільської  ради  Сумського  району  Сумській  області,  керуючись  ст.  144
Конституції України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», ст.ст. 12, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, ст. ст. 2, 6
Закону  України  «Про  землеустрій»,  ст.  37  Закону  України  «Про  охорону
земель»,  ст.  55  Закону  України  «Про  природно-заповідний  фонд  України»,
сільська рада вирішила:

1.Відмовити  Коропцю  Максиму  Олександровичу у  наданні  дозволу  на
розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки
загальною  площею  9,1464  га  з  метою  формування  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 Сумській області з наступних підстав: землі,
за  рахунок  яких  планується  відведення  земельної  ділянки  у  власність
відносяться до земель сільськогосподарського призначення- (сіножаті), що не
відповідає призначенню та принципам землеустрою, визначеним статтями 2, 6
Закону України «Про землеустрій», в частині створення раціональної системи
землеволодіння та землекористування, а також вимогам Закону України «Про
охорону земель».  Оскільки  сіножаті  можуть бути  у  складі  земель  для  будь-



якого  сільськогосподарського  призначення,  але  прямо  забороняється
розорювання сіножатей, відповідно до частини 3 ст. 37 Закону України «Про
охорону земель», а саме на землях сільськогосподарського призначення може
бути обмежена діяльність щодо розорювання сіножатей, пасовищ.

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



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАНАДЦЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 26.08.2021  № 34
с. Миколаївка                                                                             
Про відмову в наданні дозволу 
на розробку технічної документації
із землеустрою щодо поділу  
земельної ділянки 

      Розглянувши  заяву  гр.  Носачової  Катерини  Олегівни,  жительки
с. Яструбине, вул. Слобідка, 58  стосовно надання дозволу на поділ земельної
ділянки загальною площею 9,1464 га з метою формування земельної ділянки
орієнтовною площею 2,0га - для ведення особистого селянського господарства,
яка  розташована  за  межами  населених  пунктів  на  території  Миколаївської
сільської  ради  Сумського  району  Сумській  області,  керуючись  ст.  144
Конституції України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», ст.ст. 12, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, ст. ст. 2, 6
Закону  України  «Про  землеустрій»,  ст.  37  Закону  України  «Про  охорону
земель»,  ст.  55  Закону  України  «Про  природно-заповідний  фонд  України»,
сільська рада вирішила:

1.Відмовити Носачовій  Катерині Олегівні у наданні дозволу на розробку
технічної  документації  із  землеустрою  щодо  поділу  земельної  ділянки
загальною  площею  9,1464  га  з  метою  формування  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 Сумській області з наступних підстав: землі,
за  рахунок  яких  планується  відведення  земельної  ділянки  у  власність
відносяться до земель сільськогосподарського призначення- (сіножаті), що не
відповідає призначенню та принципам землеустрою, визначеним статтями 2, 6
Закону України «Про землеустрій», в частині створення раціональної системи
землеволодіння та землекористування, а також вимогам Закону України «Про
охорону земель».  Оскільки  сіножаті  можуть бути  у  складі  земель  для  будь-



якого  сільськогосподарського  призначення,  але  прямо  забороняється
розорювання сіножатей, відповідно до частини 3 ст. 37 Закону України «Про
охорону земель», а саме на землях сільськогосподарського призначення може
бути обмежена діяльність щодо розорювання сіножатей, пасовищ.

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



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАНАДЦЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 26.08.2021  № 35
с. Миколаївка                                                                             
Про відмову в наданні дозволу 
на розробку технічної документації
із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки 

      Розглянувши заяву гр. Камінської Аліни Олександрівни, жительки м. Суми,
вул.  Засумська  16/5,  кв.18  стосовно  надання  дозволу  на  поділ  земельної
ділянки загальною площею 9,1464 га з метою формування земельної ділянки
орієнтовною площею 2,0га - для ведення особистого селянського господарства,
яка  розташована  за  межами  населених  пунктів  на  території  Миколаївської
сільської  ради  Сумського  району  Сумській  області,  керуючись  ст.  144
Конституції України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», ст.ст. 12, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, ст. ст. 2, 6
Закону  України  «Про  землеустрій»,  ст.  37  Закону  України  «Про  охорону
земель»,  ст.  55  Закону  України  "Про  природно-заповідний  фонд  України",
сільська рада вирішила:

1.Відмовити Камінській Аліні Олександрівні у наданні дозволу на розробку
технічної  документації  із  землеустрою  щодо  поділу  земельної  ділянки
загальною  площею  9,1464  га  з  метою  формування  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 Сумській області з наступних підстав: землі,
за  рахунок  яких  планується  відведення  земельної  ділянки  у  власність
відносяться до земель сільськогосподарського призначення- (сіножаті), що не
відповідає призначенню та принципам землеустрою, визначеним статтями 2, 6
Закону України «Про землеустрій», в частині створення раціональної системи
землеволодіння та землекористування, а також вимогам Закону України «Про



охорону земель».  Оскільки  сіножаті  можуть бути  у  складі  земель  для  будь-
якого  сільськогосподарського  призначення,  але  прямо  забороняється
розорювання сіножатей, відповідно до частини 3 ст. 37 Закону України «Про
охорону земель», а саме на землях сільськогосподарського призначення може
бути обмежена діяльність щодо розорювання сіножатей, пасовищ.

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



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАНАДЦЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від 26.08.2021  № 36
с. Миколаївка                                                                             
Про відмову в наданні дозволу 
на розробку технічної документації
із землеустрою щодо поділу  
земельної ділянки 

      Розглянувши  заяву  гр.  Носачова  Сергія  Володимировича,  жителя
с. Яструбине, вул. Слобідка, 58 стосовно надання дозволу на поділ земельної
ділянки загальною площею 9,1464 га з метою формування земельної ділянки
орієнтовною площею 2,0га - для ведення особистого селянського господарства,
яка  розташована  за  межами  населених  пунктів  на  території  Миколаївської
сільської  ради  Сумського  району  Сумській  області,  керуючись  ст.  144
Конституції України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», ст.ст. 12, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, ст. ст. 2, 6
Закону  України  «Про  землеустрій»,  ст.  37  Закону  України  «Про  охорону
земель»,  ст.  55  Закону  України  «Про  природно-заповідний  фонд  України»,
сільська рада вирішила:

1.Відмовити  Носачову  Сергію  Володимировичу у  наданні  дозволу  на
розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки
загальною  площею  9,1464  га  з  метою  формування  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 Сумській області з наступних підстав: землі,
за  рахунок  яких  планується  відведення  земельної  ділянки  у  власність
відносяться до земель сільськогосподарського призначення- (сіножаті), що не
відповідає призначенню та принципам землеустрою, визначеним статтями 2, 6
Закону України «Про землеустрій», в частині створення раціональної системи
землеволодіння та землекористування, а також вимогам Закону України «Про
охорону земель».  Оскільки  сіножаті  можуть бути  у  складі  земель  для  будь-



якого  сільськогосподарського  призначення,  але  прямо  забороняється
розорювання сіножатей, відповідно до частини 3 ст. 37 Закону України «Про
охорону земель», а саме на землях сільськогосподарського призначення може
бути обмежена діяльність щодо розорювання сіножатей, пасовищ.

1.  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



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАНАДЦЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 26.08.2021  № 37
с. Миколаївка                                                                             
Про відмову в наданні 
дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність 

      Розглянувши заяву гр. Драновського Дениса Віталійовича, жителя  м. Суми,
вул. Героїв Крут, буд.42 кв.108 стосовно 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
Сумській  області,  керуючись,  п.  34  ст.  26  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 116, 118, 121, 122, ч.5 ст. 136 Земельного
кодексу України, сільська рада вирішила:

1.Відмовити Драновському Денису Віталійовичу у наданні дозволу на роз-
робку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною
площею 2,00 га для ведення особистого селянського господарства, яка розташо-
вана за межами населених пунктів на території Миколаївської сільської ради
Сумського району Сумській області,  в зв’язку з тим, що рішенням 11 позаче-
ргової  сесії  від  13.08.20021  року  за  №19   по  даній  земельній  ділянці  було
прийняте  рішення «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної  власності   з  подальшим  продажем права  оренди на  земельних
торгах  у  формі  аукціону  для  ведення  товарного  сільськогосподарського  ви-
робництва (код КВЦПЗ 01.01), розташованої за межами населених пунктів на
території  Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської  області,
площею 10.0488 га кадастровий номер 5924784200:03:018:0002»

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



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАНАДЦЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від 26.08.2021  № 38
с. Миколаївка                                                                             
Про відмову в наданні 
дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність 

      Розглянувши заяву гр. Міщенко Акима Владиславовича, жителя м. Суми,
проспект Михайла Лушпи, буд.39 кв.122 стосовно 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 Сумській області,  керуючись,  п. 34 ст. 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 116, 118, 121, 122, ч.5 ст.
136  Земельного кодексу України, сільська рада вирішила:   

1.  Відмовити  Міщенко   Акиму Владиславовичу   у  наданні  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  Сумській  області,   в  зв’язку  з  тим,  що
рішенням 11 позачергової сесії від 13.08.20021 року за № 19  по даній земельній
ділянці було прийняте  рішення «Про затвердження проекту землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки  за  рахунок  земель  сільськогосподарського
призначення комунальної власності  з подальшим  продажем права оренди на
земельних  торгах  у  формі  аукціону  для  ведення  товарного
сільськогосподарського  виробництва  (код  КВЦПЗ  01.01),  розташованої  за
межами  населених  пунктів  на  території  Миколаївської  сільської  ради
Сумського  району  Сумської  області,  площею 10.0488  га  кадастровий  номер
5924784200:03:018:0002»



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



      

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАНАДЦЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від 26.08.2021  № 39
с. Миколаївка                                                                             
Про відмову в наданні 
дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність 

Розглянувши заяву гр. Сафронової Каріни Геннадіївни, жительки  м. Суми,
проїзд Молодої Гвардії, буд 7 стосовно 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
Сумській  області,  керуючись,  п.  34  ст.  26  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 116, 118, 121, 122, ч.5 ст. 136  Земельного
кодексу України, сільська рада вирішила:

1.Відмовити Сафроновій Каріні Геннадіївні   у наданні 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 Сумсько-
го району Сумській області,  в зв’язку з тим, що рішенням 11 позачергової сесії
від 13.08.20021 року за № 19  по даній земельній ділянці було прийняте  рішен-
ня «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної діля-
нки  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення  комунальної
власності  з подальшим  продажем права оренди на земельних торгах у формі
аукціону  для  ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва  (код
КВЦПЗ 01.01), розташованої за межами населених пунктів на території Мико-
лаївської сільської ради Сумського району Сумської області, площею  10.0488
га кадастровий номер 5924784200:03:018:0002»



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



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАНАДЦЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 26.08.2021  № 40
с. Миколаївка                                                                             
Про відмову в наданні 
дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність 

Розглянувши заяву гр. Сегеди Анастасії Сергіївни, жительки  м. Білопілля
вул. Гоголя буд.56, стосовно 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 Сумській
області, керуючись, п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», ст.ст. 12, 116, 118, 121, 122,ч. 5 ст. 136 Земельного кодексу України,
сільська рада вирішила:

1.Відмовити  Сегеді  Анастасії  Сергіївні у  наданні  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 Сумсько-
го району Сумській області,  в зв’язку з тим, що рішенням 11 позачергової сесії
від 13.08.20021 року за № 19  по даній земельній ділянці було прийняте  рішен-
ня «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної діля-
нки  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення  комунальної
власності  з подальшим  продажем права оренди на земельних торгах у формі
аукціону  для  ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва  (код
КВЦПЗ 01.01), розташованої за межами населених пунктів на території Мико-
лаївської сільської ради Сумського району Сумської області, площею  10.0488
га кадастровий номер 5924784200:03:018:0002»



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



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАНАДЦЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 26.08.2021  № 41
с. Миколаївка                                                                             
Про відмову в наданні 
дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність

Розглянувши заяву гр. Сірого  Данила Володимировича, жителя  м. Суми,
вул. Героїв Крут буд.52 кв.32 стосовно 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
Сумській  області,  керуючись,  п.  34  ст.  26  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 116, 118, 121, 122, ч. 5 ст. 136  Земельного
кодексу України, сільська рада вирішила:

1.Відмовити Сірому Данилу Володимировичу  у наданні дозволу на розроб-
ку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною пло-
щею 2,00 га для ведення особистого селянського господарства, яка розташована
за  межами  населених  пунктів  на  території  Миколаївської  сільської  ради
Сумського району Сумській області,   в зв’язку з тим, що рішенням 11 поза-
чергової сесії від 13.08.20021 року за № 19  по даній земельній ділянці було
прийняте  рішення «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної  власності   з  подальшим  продажем права  оренди на  земельних
торгах у формі аукціону для ведення товарного сільськогосподарського вироб-
ництва (код КВЦПЗ 01.01), розташованої за межами населених пунктів на те-
риторії Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області, пло-
щею 10.0488 га кадастровий номер 5924784200:03:018:0002»



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



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАНАДЦЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 26.08.2021  № 42
с. Миколаївка                                                                             
Про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки

 Розглянувши  заяву  гр.  Пархоменка  Ігоря  Володимировича,  жителя
с.  Миколаївка,  вул.  Першотравнева,  75 про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки,  площею  1,06га
(кадастровий  номер  5924785400:02:002:0202)-для  ведення  особистого
селянського  господарства,  яка  розташована  за  межами населеного  пункту  с.
Миколаївка на  території  Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району
Сумської  області  та   керуючись  п.34  ст.26   Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  Закону  України  «Про  землеустрій»,  ст.  12,  121
Земельного кодексу України,  сільська  рада вирішила: 

1.Надати  гр.  Пархоменку  Ігорю  Володимировичу дозвіл  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  комунальної
власності  із  земель  сільськогосподарського  призначення,  площею  1,06га
(кадастровий  номер  5924785400:02:002:0202)  - для  ведення  особистого
селянського  господарства,  яка  розташована  за  межами населеного  пункту  с.
Миколаївка на  території  Миколаївської  сільської  ради   Сумського  району
Сумської області.

2.Рекомендувати  гр.  Пархоменку  Ігорю  Володимировичу замовити
проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки   в  проектній
організації, що має необхідне обладнання і в своєму складі має не менше двох
ліцензованих  інженерів-землевпорядників,  отримати  витяги  із  Державного
земельного кадастру на земельні ділянки.  

3.Розроблений проект землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки
подати на  затвердження на розгляд сесії Миколаївської сільської ради.



Сільський голова                                                             Сергій САМОТОЙ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАНАДЦЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 26.08.2021  № 43
с. Миколаївка                                                                             
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність 
для ведення особистого 
селянського господарства       
                                                         

Розглянувши заяву гр. Геращенко Дар’ї Олександрівни, жительки с. Юнаківка, вул.
Зарічна,  39 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. Геращенко Дар’ї Олександрівні проект землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки  площею  1,9640  га  (кадастровий номер
5924789800:03:005:0119) - для  ведення  особистого  селянського  господарства,
яка  розташована за  межами  населених  пунктів   на  території  Миколаївської
сільської ради Сумського району Сумської області. 

2.  Надати  гр.   Геращенко  Дар’ї  Олександрівні  у  власність  земельну
ділянку  площею 1,9640  га  (кадастровий номер  5924789800:03:005:0119) - для
ведення  особистого  селянського  господарства,  яка  розташована  за  межами
населених пунктів  на території Миколаївської сільської ради Сумського району
Сумської області.

3. Гр.  Геращенко  Дар’ї  Олександрівні  здійснити  державну  реєстрацію
права власності земельної  ділянки відповідно до вимог чинного законодавства.

4. Гр.  Геращенко  Дар’ї Олександрівні   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


