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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ
від 23.06.2022                                                                                               №  17
с. Миколаївка
Про  відмову в наданні 
дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки

Розглянувши  заяву  гр.  Гулого  Олександра  Леонтійовича,  жителя
с.  Яструбине,  вул.  Мічуріна,  11 про  надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою щодо відведення земельної  ділянки,  орієнтовною площею 2 га-
для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами
населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району
Сумської  області,  керуючись  п.  34  ч.1  ст.  26  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування»,  ст.  ст.  12,  118,  121  Земельного  кодексу  України,   Указом
Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року,  Указом Президента
України від 14 березня 2022 року № 133/2022, Указом Президента України від
18 квітня 2022 року № 259/2022,    Законом України  від 24.03.2022 № 2145-IX
«Про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  України  щодо  створення
умов  для  забезпечення  продовольчої  безпеки  в  умовах  воєнного  стану»,
враховуючи  рішення  Сумського  окружного  адміністративного  суду  від
20.05.2022, справа №480/2386/21, сільська рада вирішила:

 1. Відмовити гр. Гулому Олександру Леонтійовичу в наданні 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 в зв’язку з тим, що згідно
розділу  X "Перехідних  положень"  Земельного  кодексу  України  (Відомості
Верховної  Ради  України,  2002  р.,  №  3-4,  ст.  27)  п.  27  підпункту  5  Закону
України від 24.03.2022 № 2145-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в
умовах воєнного стану», забороняється  безоплатна передача земель державної,
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комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення
документації із землеустрою з метою такої безоплатної передачі, розроблення
такої документації.

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
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