
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ 

від 22.04.2019                                                                                          №  проект
с. Миколаївка
Про відмову в затвердженнї  технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) 

Розглянувши заяви гр. Святишенка Юрія Олександровича, який мешкає
в с. Склярівка, вул. Шевченка, 8А та гр. Дмитренко Надії Олексіївни, яка 
мешкає в с. Склярівка, вул. Шевченка, 8 про затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення  меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для  будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що знаходяться за 
адресою: с. Склярівка, вул. Шевченка, 8 на території Миколаївської сільської 
ради Сумського району Сумської області,   розроблена  ДП 
«Сумигеодезкартографія», керуючись статтями 143, 144 Конституції України, 
 відповідно до статей 12, 40, 81, 91, 116, 118, 120, 121, 125 Земельного кодексу
України, статті 55 Закону України «Про землеустрій» та пункту 34 частини 1 
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
враховуючи висновок постійної комісії, сільська  рада вирішила:

1. Відмовити  в затвердженні технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) громадян 
Святишенка Юрія Олександровича (1/2 частки), Дмитренко Надії 
Олексіївни (1/2 частки)  в с. Склярівка, вул. Шевченка, 8. 

Згідно рішення Северинівської сільської ради 10 сесії 24 
скликання   від 19.08.2004 року про затвердження змін у площах 
земельних ділянок по складанню державних актів на право власності 
на землю гр. Святишенку Ю.О. передано у власність 0,04 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою с. Склярівка, вул. 
Шевченка, 8А, Дмитренко Н.О. передано у власність 0,05 га для 



будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою с. Склярівка, вул. 
Шевченка, 8.

Сільський  голова                                                                С.В.Самотой


