
 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 

 

Друга сесія 

 

Восьмого скликання 

 

Рішення 
 

Від 23 грудня 2020 року 

село Нижня Сироватка 
 

 

Про затвердження технічної документації із  

землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельних ділянок в натурі на (місцевості) 

під польовими дорогами 
 

 

Розглянувши клопотання директора ТОВ «ЗЕРНЕ» Шульгіна О. М. про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

дорогами загальною площею 17,3755 га, що розташовані за межами населених 

пунктів на території Нижньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.ст. 12,22,371,93 Земельного кодексу України та 

враховуючи договір оренди земельних ділянок від 30.04.2010 року, 

зареєстрованого у відділі Держкомзему у Сумському районі від 15.03.2011 

року за № 592478504000045, Нижньосироватська сільська рада вирішила: 
 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

товарного сільськогосподарського виробництва (під польовими дорогами), 

а саме: земельної ділянки площею 0,6513 га з кадастровим номером 

5924785000:06:001:0228, земельної ділянки площею 1,1977 га з 

кадастровим номером 5924785000:06:001:0229, земельної ділянки площею 

0,8708 га з кадастровим номером 5924782900:05:005:0642, земельної 

ділянки площею 0,4653 га з кадастровим номером 5924785000:06:001:0230, 

земельної ділянки площею 0,4280 га з кадастровим номером 

5924785000:06:001:0231, земельної ділянки площею 0,46 га з кадастровим 

номером 5924785000:06:001:0232, земельної ділянки площею 1,0431 га з 

кадастровим номером 5924785000:06:002:0147, земельної ділянки площею 

0,6169 га з кадастровим номером 5924785000:06:002:0148, земельної 



ділянки площею 0,3755 га з кадастровим номером 5924785000:06:003:0044, 

земельної ділянки площею 1,2304 га з кадастровим номером 

5924785000:08:004:0016, земельної ділянки площею 0,3832 га з 

кадастровим номером 5924785000:08:004:0017, земельної ділянки площею 

1,4157 га з кадастровим номером 5924785000:07:003:0135, земельної 

ділянки площею 0,9176 га з кадастровим номером 5924785000:08:003:0150, 

земельної ділянки площею 0,7652 га з кадастровим номером 

5924785000:08:004:0018, земельної ділянки площею 0,9826 га з 

кадастровим номером 5924785000:08:004:0019, земельної ділянки площею 

1,1740 га з кадастровим номером 5924785000:08:003:0149, земельної 

ділянки площею 0,7960 га з кадастровим номером 5924785000:07:006:0019, 

земельної ділянки площею 1,4058 га з кадастровим номером 

5924785000:07:006:0018, земельної ділянки площею 0,9337 га з 

кадастровим номером 5924785000:08:003:0151, земельної ділянки площею 

0,1660 га з кадастровим номером 5924785000:08:003:0152 та земельної 

ділянки площею 1,0967 га з кадастровим номером 5924785000:08:003:0153, 

що розташовані за межами населених пунктів на території 

Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області.  
 

 

 

 

 

 

Сільський голова        В.Ю. Суспіцин 

 
 


