
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від 00.02.2021                                                                  № проєкт
с. Миколаївка 
Про затвердження технічної документації 
щодо встановлення (відновлення) меж
 земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

Розглянувши заяву гр.  Братушки Катерини Іванівни, жителька  м. Суми, вул. Г.
Кондратьєва 154/1, кв.131; гр. Братушки Олександра Сергійовича, жителя м. Суми, вул.
Героїв Крут 50, кв.63; Борисової Олени Сергіївни, жителька м. Суми, вул. Г. Кондратьєва
151, кв131 про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр.  Братушки Катерини
Іванівни 1/3 частка, гр. Братушки Олександра Сергійовича 1/3 частка, гр. Борисової Олени
Сергіївни 1/3 частка, наданих для будівництва і  обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства за
адресою:  с. Лікарське, вул. Болгарська, 75 на території Миколаївської сільської ради
Сумського району Сумської області, розроблена  ТОВ «Координат-БС», керуючись
ст.12, ст.81, ст.131, ст.186 Земельного Кодексу України та ст.26 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, на підставі  свідоцтва про право на
спадщину  за  законом  від  22.10.2010,  зареєстровано  в  реєстрі  за  №2-1676,
сільська  рада вирішила:

 1. Затвердити  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення)  меж  земельних ділянок в натурі  (  на місцевості)  гр. Братушки
Катерини Іванівни 1/3  частка,  гр.  Братушки Олександра  Сергійовича  1/3  частка,  гр.
Борисової  Олени  Сергіївни  1/3  частка,  площею  0,0400га  (кадастровий  номер
5924786700:04:004:0125)  -для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,
господарських  будівель  і  споруд  та  площею  0,2600га  (кадастровий  номер
5924786700:04:004:0124) -для ведення особистого селянського господарства за адресою: с.
Лікарське, вул. Болгарська, 75 на території Миколаївської сільської ради Сумського району
Сумської області.

2. Передати у приватну власність гр.  Братушкі Катерині Іванівні 1/3 частка, гр.
Братушці Олександру Сергійовичу 1/3 частка, гр. Борисовій Олені Сергіївні 1/3 частка,



земельні ділянки,  площею 0,0400га (кадастровий номер 5924786700:04:004:0125)  -для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та
площею 0,2600га (кадастровий номер 5924786700:04:004:0124) -для ведення особистого
селянського господарства  за  адресою:  с.  Лікарське,  вул.  Болгарська,  75 на території
Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області.

3.  Довести  до  відома  власність гр.  Братушкі Катерині Іванівні, гр. Братушці
Олександру Сергійовичу, гр. Борисовій Олені Сергіївні про необхідність реєстрації
права власності на земельні ділянки.

Сільський голова               Сергій САМОТОЙ
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