
 

 
 

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 земельної ділянки  

по зміні її цільового призначення 

за адресою: с. Нижня Сироватка,  

вул. Сумська, 142 
 

 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

зміні її цільового призначення та заяву гр. Проценка В. І., про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні її цільового 

призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,34 га з 

кадастровим номером 5924785000:03:005:1054 за адресою с. Нижня 

Сироватка, вул. Сумська, 142, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.ст. 12,20,125,126 Земельного кодексу України 

та враховуючи висновки Головного управління Держгеокадастру у 

Кіровоградській області від 12.10.2020 року  № 17156/82-20 та Сектору 

містобудування, архітектури та державної реєстрації Сумської районної 

державної адміністрації Сумської області від 17.07.2020 року № 194, 

Нижньосироватська сільська рада вирішила: 
 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

зміні її цільового призначення для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), код згідно КВЦПЗ – 02.01 за адресою: вул. Сумська, 142,                      

с. Нижня Сироватка, Сумського району, Сумської області, який 

розроблений ФОП Бакута Р.О. 

2. Змінити цільове призначення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03) площею 0,34 га з 

кадастровим номером 5924785000:03:005:1054 на цільове призначення – 



для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ - 02.01) за адресою: 

вул. Сумська, 142, с. Нижня Сироватка, Сумського району, Сумської 

області. 

3. Громадянину Проценку В. І. зареєструвати право власності в Державному 

реєстрі речових прав на нерухоме майно на земельну ділянку з цільовим 

призначенням - для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ - 02.01) 

площею 0,34 га за адресою: вул. Сумська, 142, с. Нижня Сироватка, 

Сумського району, Сумської області. 

 

 
 

 

Сільський голова       В.Ю. Суспіцин  

 

 

 

 
 


