
 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 

 

Тридцять п’ята сесія 

 

Сьомого скликання 

 

Рішення 
 

Від 10 липня 2020 року 

село Нижня Сироватка 
 

 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою гр. Овеченко Л.В. для  

будівництва і обслуговування житлового  

будинку, господарських будівель і споруд 
 

 

Розглянувши заяву уповноваженої особи Пархоменко С. Л., яка діє в 

інтересах громадянки Овеченко Л. В., , згідно довіреності від 20.09.2019 року 

зареєстрованої в реєстрі за № 1-31, про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) гр. Овеченко Л. В. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

площею 0,1490 га з кадастровим номером 5924788700:05:001:0176 за адресою: 

с. Гірне, вул. Гірна, 50, виготовлену Північно регіональною філією ДП 

«УкрДАГП» на підставі    ст.ст. 12,40,120,121,125 та п. 3 розділу VІІ 

Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про Державний 

земельний кадастр», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та частинами 3,6 розділу ІІ Прикінцевих та 

перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та 

комунальної власності», Нижньосироватська сільська рада вирішила: 
 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)                          

гр. Овеченко Л. В. для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: с. 

Гірне, вул. Гірна, 50 на території Нижньосироватської сільської ради 

Сумського району Сумської області. 

2. Надати гр. Овеченко Л. В. у приватну власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 



будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1490 га з кадастровим 

номером 5924788700:05:001:0176 із земель житлової та громадської 

забудови Нижньосироватської сільської ради за адресою: Сумська 

область, Сумський район, с. Гірне, вул. Гірна, 50. 

3. Відповідно до матеріалів технічної документації із землеустрою               гр. 

Овеченко Л. В. зареєструвати право власності в Державному реєстрі 

речових прав на нерухоме майно на земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) площею 0,1490 га (кадастровий номер 

5924788700:05:001:0176) за адресою: Сумська область, Сумський район, 

с. Гірне, вул. Гірна, 50. 

 

 

 
 

 

Сільський голова       В.Ю. Суспіцин 
 


