
 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ  ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 08.08.2019 № проект
с. Миколаївка
Про затвердження  технічної 
документації  землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на 
місцевості)  гр. Демиденко І.О.

Роглянувши  заяву  гр.  Демиденко  Ірини  Олександрівни,  жительки
с.  Миколаївка  вул.  Першотравнева,  110, про  затвердження  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)  в  с.
Миколаївка,  вул. Першотравнева,  110  на території Миколаївської  сільської
ради Сумського району Сумської області,  розроблену  ФОП Хроменко О.М.
та   керуючись п. 34, ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  Закону  України  «Про  землеустрій»,  ст.  369  Цивільного  кодексу
України, ст.ст. 12,  40, 116, 118, 122 Земельного кодексу України і враховуючи
висновки постійних комісій ради,   сільська  рада вирішила:

1.  Затвердити  гр.  Демиденко  Ірині  Олександрівні технічну
документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж
земельної  ділянки в  натурі  (на  місцевості)  за  адресою  с.  Миколаївка,  вул.
Першотравнева, 110,  площею 0,0800 га - для будівництва і обслуговування
житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  (кадастровий  номер
5924785400:03:004:0203).

2.  Передати  гр. Демиденко  І.О.  безоплатно  у  власність  земельну
ділянку, площею  0,0800 га  -  для  будівництва  і  обслуговування  житлового
будинку,  господарських  будівель  і  споруд  (кадастровий  номер
5924785400:03:004:0203),  яка  розташована  в  с.  Миколаївка,  вул.



Першотравнева,  110 на  території  Миколаївської  сільської  ради  Сумського
району Сумської області. 

3.  Право  власності  на  земельну  ділянку  (кадастровий  номер
5924785400:03:004:0203) 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. Зобов’язати гр. Демиденко І.О. дотримуватися обов’язків власників
земельних ділянок відповідно до статті 91 Земельного Кодексу України.

4.  Відділу  земельних  відносин,  охорони  навколишнього  середовища,
агропромислового  розвитку  та  розвитку  сільських  територій
Землевпоряднику  Миколаївської  сільської  ради  внести  відповідні  зміни  до
земельно-облікової документації.

Сільський голова                                                          С.В.Самотой 


