
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 22.04. 2019                                                                                          № проект
с. Миколаївка
Про затвердження  технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості)  

Розглянувши заяву гр. Головенка Віктора Васильовича, жителя м. Суми,
проспект М. Лушпи 49, кв. 127 про затвердження технічної документації із
землеустрою  щодо  встановлення   меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості) для ведення особистого селянського господарства та будівництва
і  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд
(присадибна  ділянка),  що  знаходяться  за  адресою:  с.  Миколаївка,  вул.
Шевченка,  53 на території  Миколаївської  сільської  ради Сумського району
Сумської  області,  яка  розроблена  ДП  «Центр  державного  земельного
кадастру», та  керуючись статтями 143, 144 Конституції України, пунктом 34
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 40,
116,  118,  121,  122  Земельного  кодексу  України та  враховуючи  висновок
постійної комісії ради, сільська  рада вирішила:

1. Затвердити гр. Головенку Віктору Васильовичу технічну документацію 
із  землеустрою щодо встановлення  меж  земельних ділянок  в  натурі  (  на
місцевості)  площею  0,2000 га  –  для  ведення  особистого  селянського
господарства  та  площею   0,0400  га-  для  будівництва  і  обслуговування
житлового будинку, господарських будівель  і  споруд (присадибна ділянка),
яка  розташована  в  с.  Миколаївка,  вул.  Шевченка,  53 на  території
Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області.

2. Передати гр.Головенку В.В. безоплатно у власність земельну ділянку, 
площею  0,2000  га  –  для  ведення  особистого  селянського  господарства
(кадастровий номер 5924785400:03:005:0249), 0,0400 га – для будівництва і
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд
(присадибна  ділянка),  кадастровий  номер  5924785400:03:005:0250,   які
розташовані  в с. Миколаївка, вул. Шевченка, 53 на території Миколаївської
сільської ради Сумського району Сумської області.

3. Право  власності  на  земельні  ділянки  (кадастровий  номер
5924785400:03:005:0249,  кадастровий  номер  5924785400:03:005:0250)



виникає з моменту державної реєстрації цього права та оформлюється
відповідно до закону України про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень. 

4. Гр. Головенку В.В.  зареєструвати право власності на земельні ділянки
відповідно до статей 125, 126 Земельного Кодексу України. 

5. Відділу земельних відносин, комунальної власності, АПР та розвитку
сільських  територій  внести  відповідні  зміни  в  земельно-  облікові
документи.

Сільський  голова   С.В.Самотой
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