
 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 

 

Друга сесія 

 

Восьмого скликання 

 

Рішення 
 

Від 23 грудня 2020 року 

село Нижня Сироватка 
 

 

Про уточнення площ земельних ділянок  

та затвердження технічної документації  

із землеустрою за адресою:  

с. Нижня Сироватка, вул. Довга, 51 
 

 

Розглянувши заяву гр. Ревенко В. П., про затвердження технічної 

документації  із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної                   

ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 

0,0509 га та для ведення особистого селянського господарства площею 0,2790 

га за адресою: с. Нижня Сироватка, вул. Довга, 51, виготовлену ФОП 

Мірошніченко О.В. на підставі ст.ст. 12,22,40,81,121,125 та п. 1 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, керуючись ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та 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», Нижньосироватська сільська рада вирішила: 
 

1. Внести уточнення у площу земельних ділянок переданих у приватну 

власність гр. Ревенко В. П. відповідно до рішення 10 сесії         6 скликання 

Нижньосироватської сільської ради від 18.10.2011 року:  

- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0509 га з кадастровим 

номером 5924785000:03:010:0175; 

- для ведення особистого селянського господарства площею 0,2790 га з 

кадастровим номером 5924785000:03:010:0176. 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Ревенко 



В.П. для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для ведення 

особистого селянського . 

3. Відповідно до матеріалів технічної документації із землеустрою               гр. 

Ревенко В. П. зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно право власності на земельні ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) площею 0,0509 га з кадастровим номером 

5924785000:03:010:0175 та для ведення особистого селянського 

господарства площею 0,2790 га з кадастровим номером 

5924785000:03:010:0176 . 

 

 

 

 

Сільський голова       В.Ю. Суспіцин 

 

 
 

 

 

 
 


