
 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 

 

Друга сесія 

 

Восьмого скликання 

 

Рішення 
 

Від 23 грудня 2020 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Стетюхі В.К.  

для ведення особистого селянського господарства 
 

Повторно розглянувши клопотання від 27.08.2019 року уповноваженої 

особи Пономаренка В. П., який діє в інтересах громадянки Стетюхи В. К., 

згідно довіреності від 12.04.2019 року, посвідченої приватним нотаріусом 

Сумського міського нотаріального округу Ровенською А.О. та зареєстрованої 

в реєстрі за № 1239 щодо надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою про передачу у межах норм безоплатної передачі земельної 

ділянки площею 1,60 га для ведення особистого селянського господарства за 

рахунок земель комунальної власності, що межує безпосередньо з належній на 

праві власності гр. Стетюхі В.К. садибою по вул. Лугова, 21 в с. Нижня 

Сироватка, на виконання рішення Сумського окружного адміністративного 

суду від 10.11.2020 року № 480/3568/20, керуючись ст.ст. 12,22,116,118,122 

Земельного кодексу України, 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» та ст.ст. 26,59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Нижньосироватська сільська рада вирішила: 
 

1. Відмовити гр. Стетюхі В.К. у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 1,60 

га для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, що межує 

безпосередньо з належною на праві власності гр. Стетюхі В.К. садибі по 

вул. Лугова, 21 в с. Нижня Сироватка з підстав ч. 7 ст. 118 Земельного 

кодексу України: невідповідність місця розташування бажаної земельної 

ділянки вимогам законів, генеральному плану та іншій містобудівній 

документації, затвердженим у встановленому законом порядку. 20.11.2019 



року Нижньосироватською сільською радою було затверджено 

генеральний план села Нижня Сироватка та план зонування села. 

Відповідно до вказаної містобудівної документації безпосередньо 

межуючими до садиби заявника по вул. Лугова, 21 в с. Нижня Сироватка є 

землі інженерної інфраструктури площею 0,70 га, на яких передбачено 

резервуар чистої води, артсвердловина, водопровідна насосна станція. 

 

 

 

Сільський голова       В.Ю. Суспіцин 
 


