
 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 

 

Тридцять п’ята сесія 

 

Сьомого скликання 

 

Рішення 
 

Від 10 липня 2020 року 

село Нижня Сироватка 
 

 

Про розгляд акту перевірки та  

клопотання з питань дотримання  

вимог земельного законодавства  
 

 

Розглянувши акт перевірки дотримання вимог земельного законодавства за 

об’єктом - земельної ділянки від 21.05.2020 року № 220-ДК/159/АП/09/01/-20 

та клопотання з питань дотримання вимог земельного законодавства від 

21.05.2020 року № 220-ДК/0045/КВ/06/01/-20, які складені за результатами 

проведеної Головним управлінням Держгеокадастру у Сумській області 

планової перевірки під час розпорядження Нижньосироватською сільською 

радою на протязі 2019-2020 років землями сільськогосподарського 

призначення, у тому числі, які передані у комунальну власність об’єднаним 

територіальним громадам, керуючись Земельним кодексом України, Законом 

України «Про оренду землі», Законом України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» та рішенням Конституційного суду України від 16.04.2009 року  № 

7-рп/2009, Нижньосироватська сільська рада вирішила: 
 

1. Внести зміни до пункту 2 рішень 23 (позачергової) сесії 7 скликання 

Нижньосироватської сільської ради від 15.02.2019 року, а саме: «Про 

внесення змін до договору оренди земельних ділянок від 22.10.2010 року», 

«Про внесення змін до договору оренди землі (не витребувані земельні 

частки паї)», «Про внесення змін до договору оренди земельних ділянок (не 

витребувані паї), що перебувають в користуванні ТОВ «Агрофірма 

Родючість»», «Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки з 

кадастровим номером 5924788700:03:001:0004», «Про внесення змін до 

договору оренди земельної ділянки з кадастровим номером 

5924788700:03:001:0005» шляхом заміни слів «Продовжити дію Договору» 

на слова «Поновити Договір». 

2. Внести зміни до пункту 2 рішень 25 сесії 7 скликання 



Нижньосироватської сільської ради від 24.04.2019 року, а саме: «Про 

внесення змін до договору оренди земельної ділянки з кадастровим номером 

5924788700:08:002:0135», «Про внесення змін до договору оренди 

земельної ділянки з кадастровим номером 5924788700:08:009:0603», «Про 

внесення змін до договору оренди земельної ділянки з кадастровим номером 

5924788700:03:002:0176», «Про внесення змін до договору оренди 

земельної ділянки з кадастровим номером 5924788700:03:003:0301», «Про 

внесення змін до договору оренди земельної ділянки з кадастровим номером 

5924788700:06:002:0146», «Про внесення змін до договору оренди 

земельної ділянки з кадастровим номером 5924788700:08:003:0439», «Про 

внесення змін до договору оренди земельної ділянки з кадастровим номером 

5924788700:08:003:0440», «Про внесення змін до договору оренди 

земельної ділянки з кадастровим номером 5924788700:06:002:0145», «Про 

внесення змін до договору оренди земельної ділянки з кадастровим номером 

5924788700:06:006:0254», «Про внесення змін до договору оренди 

земельної ділянки з кадастровим номером 5924788700:06:006:0255», «Про 

внесення змін до договору оренди земельної ділянки з кадастровим номером 

5924788700:08:011:0004», «Про внесення змін до договору оренди 

земельної ділянки з кадастровим номером 5924788700:08:007:0087» шляхом 

заміни слів «Продовжити дію Договору» на слова «Поновити Договір». 

3. Підпункт 1.1. пункт 1 рішення 25 сесії 7 скликання 

Нижньосироватської сільської ради від 24.04.2019 року «Про внесення змін 

до договору оренди земельної ділянки з кадастровим номером 

5924788700:08:007:0087» виключити. 

У зв’язку з цим підпункти 1.2 - 1.4 вважати відповідно підпункти               

1.1. - 1.3. 

 

 
 

 

 

Сільський голова        В.Ю. Суспіцин 


