
 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 

 

Друга сесія 

 

Восьмого скликання 

 

Рішення 
 

Від 23 грудня 2020 року 

село Нижня Сироватка 
 

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельних ділянок в оренду  

АТ «Сумиобленерго»  
 

 

Розглянувши лист АТ «Сумиобленерго» від 22.10.2020 року № 78/14706 

про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 

оренду для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель 

і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії (код КВЦПЗ 14.02) 

5 опор ПЛ – 10 кВ загальною площею 0,0044 га, розташованих на території 

Нижньосироватської сільської ради Сумського району, керуючись ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 

12,93,122,123,124,134 та п. 21 Перехідних положень Земельного кодексу 

України, враховуючи позитивні висновки Головного управління 

Держгеокадастру у Вінницькій області від 23.09.2020 р. № 19270/82-20 та 

Сектору містобудування, архітектури та державної реєстрації Сумської 

районної державної адміністрації Сумської області від 18.09.2020 р. № 310, 

Нижньосироватська сільська рада вирішила: 
 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок  

Акціонерному товариству «Сумиобленерго» в оренду для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії, за рахунок земель комунальної 

власності, розташованих на території Нижньосироватської сільської ради 

Сумського району Сумської області. 

2. Відповідно до матеріалів проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок надати Акціонерному товариству «Сумиобленерго» в 

оренду терміном на 49 років земельні ділянки для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної та теплової енергії (під розміщення опор повітряної лінії ПЛ–



10 кВ) загальною площею 0,0044 га, а саме: земельну ділянку площею 

0,0004 га з кадастровим номером 5924785000:04:003:0101, земельну ділянку 

площею 0,0012 га з кадастровим номером 5924785000:04:003:0102, 

земельну ділянку площею 0,0012 га з кадастровим номером 

5924785000:04:003:0103, земельну ділянку площею 0,0012 га з кадастровим 

номером 5924785000:04:003:0104, земельну ділянку площею 0,0004 га з 

кадастровим номером 5924785000:04:003:0105, розташованих на території 

Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області та 

встановити орендну плату в розмірі 5 % від нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок. 

3. Доручити сільському голові Нижньосироватської сільської ради 

Суспіцину Вячеславу Юрійовичу укласти договір оренди землі відповідно 

до вимог чинного законодавства. 
 

 

 

 

 

Сільський голова       В.Ю. Суспіцин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


