
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ  СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ
від 24.12.2021                                                                                 № 33
с. Миколаївка
Про відмову в наданні дозволу 
на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної 
ділянки

Розглянувши заяву гр. Моїсеєнко  Марини Яківни, жительки м. Охтирка,
вул. Гоголя, 153 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 Сумської
області,  керуючись статтями 144 Конституції України, пунктом 34   статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 116, 118,
121, 122, 134, 135, 136 Земельного кодексу України, ст. ст. 2, 6 Закону України
«Про  землеустрій»,  враховуючи  рішення  Другого  апеляційного
адміністративного суду від 08.12.2021, справа № 480/2434/21,  сільська  рада
вирішила:

 1.Відмовити Моїсеєнко  Марині  Яківні  у  наданні  дозволу на  розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею
2,00га-для ведення особистого селянського господарства,  яка розташована за
межами  населених  пунктів  на  території  Миколаївської  сільської  ради
Сумського району Сумської області з наступних причин:

-  дана земельна ділянка сформована як  об’єкт  цивільних прав,  а  саме:
визначена її площа 11,00 га, межа, внесена інформація про неї до Державного
земельного  кадастру,  право  комунальної  власності  територіальної  громади
Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської  області
зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

- рішенням 8 скликання від 24.12.2021 за №  Миколаївської сільської ради
Сумського  району  «Про  затвердження  умов  проведення  земельних  торгів  у



формі аукціону з продажу прав оренди на земельну ділянку» земельна ділянка
площею  11,0  га,  кадастровий  номер  5924789800:06:002:0045 виставляється
лотом №4  на продаж права  оренди. 
 2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на  комісію з питань
розвитку  інфраструктури,  комунальної  власності,  транспорту,   житлово-
комунального господарства,  благоустрою територій громади, містобудування,
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

Сільський голова                                                   Сергій САМОТОЙ
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