
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ  П‘ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 23.05.2019                                                                                      № 20
с. Миколаївка
Про затвердження  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,   яка 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. Затвердити технічну документацію 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.

2. Передати гр. Святишенку Юрію Олександровичу (1/2 частки), 
гр. Дмитренко Надії Олексіївні (1/2 частки) земельну ділянку в приватну 
власність загальною площею 0,1130 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(кадастровий номер 5924786900:06:001:0082) в с. Склярівка, вул. Шевченка, 8.

3. Право власності на земельну ділянку (кадастровий номер 
5924786900:06:001:0082),  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. Святишенку Ю.О., гр. Дмитренко Н.О. зареєструвати право власності 

на земельні ділянки відповідно до статей 125, 126 Земельного Кодексу України. 
5. Відділу земельних відносин, агропромислового розвитку, комунальної 

власності та розвитку сільських територій сільської ради внести відповідні 
зміни в земельно- облікові документи.

Секретар ради В.В. Непийвода


