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РІШЕННЯ

від 00.00.2020 № проект
с. Миколаївка
Про надання дозволу на 
розробку технічної документації 
щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки 

Розглянувши  заяву  гр.  Данечкіної  Оксани  Олександрівни,  яка  діє  на
підставі  довіреності,  посвідченої  приватним  нотаріусом  Степаненко  Т.І.
Сумського районного нотаріального округу Сумської області від 15.03.2018р,
зареєстрованої в реєстрі за № 371, від імені Бондаренко  Юлії Федорівни, яка
зареєстрована за адресою:  Сумська обл., Сумський район. с. Капітанівка, вул.
Зелений Лужок,3 про надання дозволу на розробку технічної документації  із
землеустрою  щодо  встановлення   меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості)  для  ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва  на
території  Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської  області,
відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26,  статті 42 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,  Земельного кодексу України, Розділу Х
«Перехідних положень»,  Закону України «Про  землеустрій», Закону України
«Про внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  України  щодо  вирішення
питання   колективної   власності  на  землю,  удосконалення  правил
землекористування  у  масивах  земель   сільськогосподарського  призначення,
запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» від 10.07.2018
року № 2498-VIII,  Закону  України  «Про державну реєстрацію речових  прав
на нерухоме майно та їх обтяжень», враховуючи рішення Сумського районного
суду Сумської області за № 587/1278/19,   сільська  рада   вирішила:

       1. Надати  гр.  Бондаренко  Юлії Федорівні дозвіл на розробку  технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки  в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського



виробництва  з метою виділення в натурі  земельної частки (паю), на підставі
Сертифікату на право на земельну частку (пай), серія  СМ № 028379 за  № 253
від  30.05.1996  року,   розміром  4,13  в  умовних  кадастрових  гектарах,  яка
розташована на території Миколаївської сільської ради. 
       2. Гр.  Бондаренко  Юлії Федорівні розробити технічну  документацію із
землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельної   ділянки    в
натурі (на місцевості)  для передачі її у власність та подати на  розгляд сесії
сільської ради.

Сільський голова Сергій САМОТОЙ
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