
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОКОВА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 12.09.2019       № проект
с. Миколаївка
Про затвердження  технічної 
документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної  ділянки в натурі 
(на місцевості) Придубкової Н.І.

Розглянувши заяву гр. Придубкової Надії Іванівни, жительки                       
с. Капітанівка, вул. Миру, 30 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) та для ведення 
особистого селянського господарства   за адресою: с. Капітанівка, вул.  Миру, 30
на території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області, 
яка розроблена ТОВ «Сумський земельний кадастр», керуючись статтями 143, 
144 Конституції України, пунктом 34  статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст. 12, 40, 118, 121, 122 Земельного кодексу України,
враховуючи договір купівлі-продажу від 04.04.2006 року (ВСР/608975) та 
висновки постійних комісій ради, сільська  рада вирішила:

1.  Затвердити гр.  Придубковій  Надії  Іванівні  технічну  документацію із
землеустрою  щодо    встановлення  (відновлення)  меж   земельної  ділянки  в
натурі (на місцевості)  для будівництва і  обслуговування  житлового будинку,
господарських  будівель  і  споруд  та  ведення  особистого  селянського
господарства, площею 0,0595 га- для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і  споруд (присадибна ділянка),  (кадастровий
номер 5924783200:02:001:1160)  та  площею 0,3566 га – для ведення особистого
селянського  господарства  (кадастровий  номер  5924783200:02:001:1161),  яка
розташована в с. Капітанівка, вул. Миру, 30 на території Миколаївської сільської
ради Сумського району Сумської області.

2.  Передати  гр.  Придубковій  Надії  Іванівні  безоплатно  у  власність
земельну  ділянку,  площею  0,0595  га  -  для  будівництва  і  обслуговування



житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  (присадибна  ділянка),
(кадастровий  номер  5924783200:02:001:1160)   та   площею  0,3566  га  –  для
ведення  особистого  селянського  господарства  (кадастровий  номер
5924783200:02:001:1161),  яка  розташована  в  с.  Капітанівка,  вул.  Миру, 30на
території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області. 

3. Зобов’язати гр. Придубкову Н.І.   дотримуватися обов’язків власників
земельних ділянок відповідно до статті 91 Земельного Кодексу України; 

4.   Гр.  Придубковій Н.І.оформити право власності  на земельну ділянку
відповідно до статей 125, 126 Земельного Кодексу України.

5.  Відділу  земельних  відносин,  охорони  навколишнього  середовища,
агропромислового  розвитку  та  розвитку  сільських  територій  сільської  ради
внести відповідні зміни в земельно- облікові документи. 

Сільський  голова                                                          С.В.Самотой 


