МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ШОСТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
від 02.04.2021
№ 102
с. Миколаївка
Про затвердження технічної документації щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) (братська
могила радянських воїнів та пам’ятник воїнам-землякам)
Керуючись Законом України «Про охорону культурної спадщини», ст.
ст. 53, 54, Земельного Кодексу України, Законом України «Про Державний
земельний кадастр», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», сільська рада вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1028га , кадастровий
номер 5924786900:14:003:0050, цільове призначення: 08.03.- для іншого
історико-культурного призначення, землі історико-культурного призначення
(братська могила радянських воїнів та пам’ятників воїнам-землякам), яка
розташована в межах населеного пункту с. Северинівка, вул. Гагаріна на
території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області.
2. Сільському голові Самотою С. зареєструвати право комунальної
власності громади.
3. Спеціалісту округу №1 Миколаївської сільської ради Сумського району
внести відповідні зміни в земельно- облікові документи.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань
розвитку інфраструктури, комунальної власності, транспорту, житловокомунального господарства, благоустрою територій громади, містобудування,
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

Сільський голова

Сергій САМОТОЙ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ШОСТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
від 02.04.2021
с. Миколаївка
Про відмову в наданні дозволу
на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної
ділянки у власність

№ 103

Розглянувши заяву гр. Обухова Анатолія Михайловича, жителя м. Суми,
вул. Реміснича 31, кв.64 стосовно надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, кадастровий номер
5924786900:02:001:0219, орієнтовною площею 2,00 га-для ведення особистого
селянського господарства, яка розташована в межах населеного с. Бурчак
Миколаївської ОТГ Сумського району Сумської області, керуючись ст.18, ст.
19 п.4 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної документації»,
ст. 50 Закону України «Про землеустрій», ст. ст. 19, 118, 173, 174 Земельного
Кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», п 1
ст. 20 Закону України «Про звернення громадян», рішенням 20 сесії 24
скликання Сумської обласної ради від 20.11.2003 «Про встановлення та зміну
меж сільських населених пунктів Сумського району», враховуючи рішення
Сумського окружного адміністративного суду від 13.11.2020, справа
№480/5649/20, сільська рада вирішила:
1.Відмовити гр. Обухову Анатолію Михайловичу в наданні дозволу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки кадастровий
номер 5924786900:02:001:0219, орієнтовною площею 2,00га-для ведення
особистого селянського господарства, яка розташована
на території
Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області в зв’язку з
невідповідністю місця розташування, а саме: викопіювання бажаної земельної

ділянки перетинає межі населеного пункту с. Бурчак та через відсутністю
містобудівної документації населеного пункту с. Бурчак.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань
розвитку інфраструктури, комунальної власності, транспорту, житловокомунального господарства, благоустрою територій громади, містобудування,
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

Сільський голова

Сергій САМОТОЙ

