
 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 

 

Четверта сесія 

 

Восьмого скликання 

 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

 

Про внесення змін до договору оренди 

землі від 25.12.2005 року, зареєстрованого    

13.06.2006 року за № 040661300761  
 

 

Розглянувши лист Акціонерного товариства «Сумиобленерго» від 

01.04.2021 року № 78/5570 про внесення змін до договору оренди землі від 

25.12.2005 року, зареєстрованого 13.06.2006 року за № 040661300761, у 

зв’язку зі зміною найменування товариства та закінченням терміну дії 

договору, керуючись ст.ст. 30,33 Закону України «Про оренду землі», ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Нижньосироватська сільська рада вирішила: 
 

1. Внести до договору оренди землі від 25.12.2005 року,                                

який зареєстрований у Сумському районному відділі Сумської 

регіональної філії ДП «Центр державного земельного кадастру при 

державному комітеті України по земельних ресурсах» від 13.06.2006 року 

за № 040661300761 (зі змінами) зміни щодо найменування орендаря, а 

саме: назву Публічне акціонерне товариство «Сумиобленерго» змінити на 

Акціонерне товариство «Сумиобленерго». 

2. Поновити договір оренди землі від 25.12.2005 року, який 

зареєстрований у Сумському районному відділі Сумської регіональної 

філії ДП «Центр державного земельного кадастру при державному 

комітеті України по земельних ресурсах» від 13.06.2006 року за № 

040661300761 на 10 (десять) років. 

3. Надати повноваження сільському голові Нижньосироватської 

сільської ради Суспіцину Вячеславу Юрійовичу підписати додаткову 

угоду № 3 до договору оренди землі, зареєстрованого 13.06.2005 року за                         

№ 040661300761, з урахуванням зазначених змін. 

 

 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 

 



 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 

 

Четверта сесія 

 

Восьмого скликання 

 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

 

Про відмову ПрАТ «ВФ Україна» 

у наданні дозволу на розроблення  

технічної документації із землеустрою  

щодо поділу земельної ділянки  
 

 

Розглянувши клопотання керівника Технічного центру Суми 

Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна» про надання дозволу на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки комунальної власності площею 24,3589 га з кадастровим номером 

5924785000:02:001:0314 на дві окремі земельні ділянки: площею 0,01 га 

(10х10 м) та площею 24,3489 га, з метою подальшого будівництва та 

розміщення вежі мобільного зв’язку, керуючись ст.ст. 12,79-1,125,126 

Земельного кодексу України, ст. 22,25 Закону України «Про землеустрій», 

ст.ст. 26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Нижньосироватська сільська рада вирішила:  
 

1. Відмовити Приватному акціонерному товариству «ВФ Україна» у 

наданні дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки площею 24,3589 га (кадастровий номер 

5924785000:02:001:0314) з цільовим призначенням: землі запасу (земельні 

ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам) земель 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами 

населених пунктів на території Нижньосироватської сільської ради на дві 

окремі земельні ділянки: земельну ділянку площею 0,01 га та земельну 

ділянку площею 24,3489 га, до моменту розроблення містобудівної 

документації та проведення громадського обговорення (слухання).  

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань земельних відносин та охорони 

навколишнього середовища, містобудування та будівництва. 
 

 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 



 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 

 

Четверта сесія 

 

Восьмого скликання 

 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення меж  

земельних ділянок за адресою:  

с. Нижня Сироватка, вул. Миру, 11/1 

 

Розглянувши заяву гр. Зеленської Яни Миколаївни та Гузенка Миколи 

Ігнатовича, жителів с. Нижня Сироватка, вул. Миру, буд. 11/1 про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення  

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,2789 га 

із них: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0467 га та для ведення 

особистого селянського господарства площею 0,2322 га за адресою: с. Нижня 

Сироватка, вул. Миру, 11/1, виготовлену ФОП Хроменко О.М., на підставі 

ст.ст. 12,22,40,81,120,121,126 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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. Зеленської Яни 

Миколаївни – ½ та Гузенка Миколи Ігнатовича – ½ для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського 

господарства в с. Нижня Сироватка, вул. Миру, 11/1, на території 

Нижньосироватської сільської ради, Сумського району, Сумської 

області. 

2. Внести уточнення у площу земельних ділянок гр. Зеленської Яни 

Миколаївни (½ ч.) та Гузенка Миколи Ігнатовича (½ ч.) спадкоємців 

майна Гузенко Антоніни Іванівни (згідно свідоцтва про право власності 

від 17.12.2019 року № 2069, свідоцтва про право на спадщину за 

заповітом від 17.12.2019 року № 2070 та рішення Сумського районного 

суду Сумської області від 31.08.2020 року № 587/1264/20), які були 

передані покійній у приватну власність рішенням виконкому 



Нижньосироватської сільської ради народних депутатів від 20.08.1993 р. 

№ 8, загальною площею 0,2789 га в тому числі: 

- для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0467 га 

з кадастровим номером 5924785000:03:011:0435 за адресою: Сумська 

область, Сумський район, с. Нижня Сироватка, вул. Миру, 11/1; 

- для ведення особистого селянського господарства площею  

0,2322 га з кадастровим номером 5924785000:03:011:0436 за адресою: 

Сумська область, Сумський район, с. Нижня Сироватка, вул. Миру, 11/1. 

3. Відповідно до матеріалів технічної документації із землеустрою                   

гр. Зеленській Яні Миколаївні (½ ч.) та Гузенку Миколі Ігнатовичу         

(½ ч.) зареєструвати право власності в Державному реєстрі речових прав 

на нерухоме майно на земельні ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) площею 0,0467 га (кадастровий номер 

5924785000:03:011:0435) та для ведення особистого селянського 

господарства 0,2322 га (кадастровий номер 5924785000:03:011:0436) за 

адресою: Сумська область, Сумський район, с. Нижня Сироватка,       

вул. Миру, 11/1. 
 

 

 

 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 

 

Четверта сесія 

 

Восьмого скликання 

 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Зякуну В.П.  

для будівництва і обслуговування житлового  

будинку, господарських будівель і споруд 
 

Розглянувши заяву гр. Зякуна Вячеслава Петровича, жителя м. Суми, 

вул. Інтернаціоналістів, буд. 4, кв. 64 про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею до 0,12 га для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),                            

яка розташована за адресою: Сумська область, Сумський район, с. Старе 

Село, нижче від земельної ділянки за кадастровим номером 

5924788700:08:007:0088 (приблизні координати 50.828433, 34.810134), 

керуючись ст.ст. 12,40,116,118,121,122 Земельного кодексу України, ст. 24 

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст.ст. 26,59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Нижньосироватська сільська рада вирішила:  
 

1. Відмовити гр. Зякуну Вячеславу Петровичу у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки орієнтовною площею 0,12 га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), що розташована в с. Старе Село (приблизні координати 

50.828433, 34.810134) на території Нижньосироватської сільської ради з 

підстав ч. 7 ст. 118 Земельного кодексу України: невідповідність місця 

розташування бажаної земельної ділянки вимогам генерального плану 

села Старе Село та відсутністю плану зонування або детального плану 

території, затверджених відповідно до вимог чинного законодавства. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища, містобудування та будівництва. 
 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 



 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 

 

Четверта сесія 

 

Восьмого скликання 

 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Зякуну В.П.  

для будівництва і обслуговування житлового  

будинку, господарських будівель і споруд 
 

Розглянувши заяву гр. Зякуна Вячеслава Петровича, жителя м. Суми, 

вул. Інтернаціоналістів, буд. 4, кв. 64 про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею до 0,12 га для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),                            

яка розташована за адресою: Сумська область, Сумський район, с. Старе 

Село, вище від земельної ділянки за кадастровим номером 

5924788700:10:001:0457 (приблизні координати 50.828189, 34.810488), 

керуючись ст.ст. 12,40,116,118,121,122 Земельного кодексу України, ст. 24 

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст.ст. 26,59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Нижньосироватська сільська рада вирішила:  
 

1. Відмовити гр. Зякуну Вячеславу Петровичу у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки орієнтовною площею 0,12 га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), що розташована в с. Старе Село (приблизні координати 

50.828189, 34.810488) на території Нижньосироватської сільської ради з 

підстав ч. 7 ст. 118 Земельного кодексу України: невідповідність місця 

розташування бажаної земельної ділянки вимогам генерального плану 

села Старе Село та відсутністю плану зонування або детального плану 

території, затверджених відповідно до вимог чинного законодавства. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища, містобудування та будівництва. 
 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 



 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Четверта сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Зякуну В.П.  

для будівництва і обслуговування житлового  

будинку, господарських будівель і споруд 
 

Розглянувши заяву гр. Зякуна Вячеслава Петровича, жителя м. Суми, 

вул. Інтернаціоналістів, буд. 4, кв. 64 про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею до 0,12 га для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),                            

яка розташована за адресою: Сумська область, Сумський район, с. Старе 

Село, нижче від земельної ділянки за кадастровим номером 

5924788700:10:002:0488 (приблизні координати 50.827430, 34.808954), 

керуючись ст.ст. 12,40,116,118,121,122 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. Зякуну Вячеславу Петровичу у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки орієнтовною площею 0,12 га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), що розташована в с. Старе Село (приблизні координати 

50.827430, 34.808954) на території Нижньосироватської сільської ради у 

зв’язку з тим, що бажана земельна ділянка розташована на земельних 

ділянках, які передані у приватну власність Теліженко Г.П., відповідно до 

рішення виконавчого комітету Червоненської сільської ради від         

08.08.1993 року № 18. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища, містобудування та будівництва. 
 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 



 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Четверта сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Кузнецову М.А.  

для будівництва і обслуговування житлового  

будинку, господарських будівель і споруд 
 

Розглянувши заяву гр. Кузнецова Максима Андрійовича, жителя           

м. Суми, вул. Новомістенська, буд. 35, кв. 18 про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею до 0,12 га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),                            

яка розташована за адресою: Сумська область, Сумський район, с. Старе 

Село, нижче від земельної ділянки за кадастровим номером 

5924788700:10:002:0488 (приблизні координати 50.827566, 34.808922), 

керуючись ст.ст. 12,40,116,118,121,122 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. Кузнецову Максиму Андрійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки орієнтовною площею 0,12 га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), що розташована в с. Старе Село (приблизні координати 

50.827566, 34.808922) на території Нижньосироватської сільської ради у 

зв’язку з тим, що бажана земельна ділянка розташована на земельних 

ділянках, які передані у приватну власність Теліженко Г.П., відповідно до 

рішення виконавчого комітету Червоненської сільської ради від  

08.08.1993 року № 18. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища, містобудування та будівництва. 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 



 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 

 

Четверта сесія 

 

Восьмого скликання 

 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Кузнецову М.А.  

для будівництва і обслуговування житлового  

будинку, господарських будівель і споруд 
 

Розглянувши заяву гр. Кузнецова Максима Андрійовича, жителя           

м. Суми, вул. Новомістенська, буд. 35, кв. 18 про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею до 0,12 га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),                            

яка розташована за адресою: Сумська область, Сумський район, с. Старе 

Село, вище від земельної ділянки за кадастровим номером 

5924788700:10:001:0457 (приблизні координати 50.828135, 34.811111), 

керуючись ст.ст. 12,40,116,118,121,122 Земельного кодексу України, ст. 24 

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст.ст. 26,59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Нижньосироватська сільська рада вирішила:  
 

1. Відмовити гр. Кузнецову Максиму Андрійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки орієнтовною площею 0,12 га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), що розташована в с. Старе Село (приблизні координати 

50.828135, 34.811111) на території Нижньосироватської сільської ради з 

підстав ч. 7 ст. 118 Земельного кодексу України: невідповідність місця 

розташування бажаної земельної ділянки вимогам генерального плану 

села Старе Село та відсутністю плану зонування або детального плану 

території, затверджених відповідно до вимог чинного законодавства. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища, містобудування та будівництва. 
 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 



 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 

 

Четверта сесія 

 

Восьмого скликання 

 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Кузнецову М.А.  

для будівництва і обслуговування житлового  

будинку, господарських будівель і споруд 
 

Розглянувши заяву гр. Кузнецова Максима Андрійовича, жителя           

м. Суми, вул. Новомістенська, буд. 35, кв. 18 про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею до 0,12 га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),                            

яка розташована за адресою: Сумська область, Сумський район, с. Старе 

Село, нижче від земельної ділянки за кадастровим номером 

5924788700:08:007:0088 (приблизні координати 50.828426, 34.810467), 

керуючись ст.ст. 12,40,116,118,121,122 Земельного кодексу України, ст. 24 

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст.ст. 26,59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Нижньосироватська сільська рада вирішила:  
 

1. Відмовити гр. Кузнецову Максиму Андрійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки орієнтовною площею 0,12 га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), що розташована в с. Старе Село (приблизні координати 

50.828426, 34.810467) на території Нижньосироватської сільської ради з 

підстав ч. 7 ст. 118 Земельного кодексу України: невідповідність місця 

розташування бажаної земельної ділянки вимогам генерального плану 

села Старе Село та відсутністю плану зонування або детального плану 

території, затверджених відповідно до вимог чинного законодавства. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища, містобудування та будівництва. 
 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 



 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 

 

Четверта сесія 

 

Восьмого скликання 

 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Терехову В.О.  

для будівництва і обслуговування житлового  

будинку, господарських будівель і споруд 
 

Розглянувши заяву гр. Терехова Віктора Олександровича, жителя           

м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, буд. 165 про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею до 0,12 га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),                            

яка розташована за адресою: Сумська область, Сумський район, с. Старе 

Село, вище від земельної ділянки за кадастровим номером 

5924788700:10:001:0457 (приблизні координати 50.828209, 34.809866), 

керуючись ст.ст. 12,40,116,118,121,122 Земельного кодексу України, ст. 24 

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст.ст. 26,59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Нижньосироватська сільська рада вирішила:  
 

1. Відмовити гр. Терехову Віктору Олександровичу у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки орієнтовною площею 0,12 га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), що розташована в с. Старе Село (приблизні координати 

50.828209, 34.809866) на території Нижньосироватської сільської ради з 

підстав ч. 7 ст. 118 Земельного кодексу України: невідповідність місця 

розташування бажаної земельної ділянки вимогам генерального плану 

села Старе Село та відсутністю плану зонування або детального плану 

території, затверджених відповідно до вимог чинного законодавства. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища, містобудування та будівництва. 
 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 



 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 

 

Четверта сесія 

 

Восьмого скликання 

 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Терехову В.О.  

для будівництва і обслуговування житлового  

будинку, господарських будівель і споруд 
 

Розглянувши заяву гр. Терехова Віктора Олександровича, жителя           

м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, буд. 165 про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею до 0,12 га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),                            

яка розташована за адресою: Сумська область, Сумський район, с. Старе 

Село, нижче від земельної ділянки за кадастровим номером 

5924788700:08:007:0088 (приблизні координати 50.828216, 34.812709), 

керуючись ст.ст. 12,40,116,118,121,122 Земельного кодексу України, ст. 24 

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст.ст. 26,59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Нижньосироватська сільська рада вирішила:  
 

1. Відмовити гр. Терехову Віктору Олександровичу у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки орієнтовною площею 0,12 га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), що розташована в с. Старе Село (приблизні координати 

50.828216, 34.812709) на території Нижньосироватської сільської ради з 

підстав ч. 7 ст. 118 Земельного кодексу України: невідповідність місця 

розташування бажаної земельної ділянки вимогам генерального плану 

села Старе Село та відсутністю плану зонування або детального плану 

території, затверджених відповідно до вимог чинного законодавства. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища, містобудування та будівництва. 
 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 



 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Четверта сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Терехову В.О.  

для будівництва і обслуговування житлового  

будинку, господарських будівель і споруд 
 

Розглянувши заяву гр. Терехова Віктора Олександровича, жителя           

м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, буд. 165 про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею до 0,12 га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),                           

яка розташована за адресою: Сумська область, Сумський район, с. Старе 

Село, нижче від земельної ділянки за кадастровим номером 

5924788700:10:002:0488 (приблизні координати 50.826644, 34.809094), 

керуючись ст.ст. 12,40,116,118,121,122 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. Терехову Віктору Олександровичу у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки орієнтовною площею 0,12 га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), що розташована в с. Старе Село (приблизні координати 

50.826644, 34.809094) на території Нижньосироватської сільської ради у 

зв’язку з тим, що бажана земельна ділянка розташована на земельних 

ділянках, які передані у приватну власність Теліженко Г.П., відповідно до 

рішення виконавчого комітету Червоненської сільської ради від  

08.08.1993 року № 18. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища, містобудування та будівництва. 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 



 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 

 

Четверта сесія 

 

Восьмого скликання 

 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Хоменку М.В. 

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Хоменка Максима Вячеславовича, жителя                   

с. Кам’яне, вул. Покровська, буд. 43 про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 2,0 га для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району (поряд із земельною ділянкою з кадастровим 

номером 5924788700:04:002:0113), 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. Хоменку Максиму Вячеславовичу у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована на території 

Нижньосироватської сільської ради Сумського району (поряд із 

земельною ділянкою з кадастровим номером 5924788700:04:002:0113) у 

зв’язку з тим, що бажана земельна ділянка розташована на земельних 

ділянках, які передані громадянам у приватну власність. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища, містобудування та будівництва. 

 
 
 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 

 
 



 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 

 

Четверта сесія 

 

Восьмого скликання 

 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Ревенко О.В. 

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Ревенко Олени Василівни, жительки с. Нижня 

Сироватка, вул. Харитоненка, буд. 1 про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 2,0 га для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: с. Нижня Сироватка, між вул. Довга та вул. Чайки, 

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. Ревенко Олені Василівні у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Сумська область, Сумський район, с. Нижня 

Сироватка, між вул. Довга та вул. Чайки на території Нижньосироватської 

сільської ради у зв’язку з тим, що бажана земельна ділянка розташована 

на земельних ділянках, які передані громадянам у приватну власність. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища, містобудування та будівництва. 

 
 

 

 
 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 

 
 

 

 



 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 

 

Четверта сесія 

 

Восьмого скликання 

 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Єрмоленко Н.І. 

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Єрмоленко Надії Іванівни, жительки с. Нижня 

Сироватка, вул. Заозерна, буд. 3 про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення у власність (безоплатно) земельної ділянки 

орієнтовною площею 2,0 га для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: с. Нижня Сироватка, вул. Заозерна, 3 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. Єрмоленко Надії Іванівні у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Сумська область, Сумський район, с. Нижня 

Сироватка, вул. Заозерна на території Нижньосироватської сільської ради 

з підстав ч. 7 ст. 118 Земельного кодексу України: невідповідність місця 

розташування бажаної земельної ділянки вимогам генерального плану 

села з планом зонування території (зонінг) с. Нижня Сироватка та у 

зв’язку з тим, що бажана земельна ділянка розташована на земельних 

ділянках приватної власності. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища, містобудування та будівництва. 

 
 
 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 

 
 



 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 

 

Четверта сесія 

 

Восьмого скликання 

 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Фоменко Г.В. 

для ведення особистого селянського господарства 

 
 

Розглянувши заяву гр. Фоменко Галини Вікторівни, жительки с. Нижня 

Сироватка, вул. Довга, буд. 17 про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 1,70 га 

для ведення особистого селянського господарства за адресою: с. Нижня 

Сироватка, вул. Довга, 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. Фоменко Галині Вікторівні у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 1,70 га для ведення особистого селянського господарства 

за адресою: Сумська область, Сумський район, с. Нижня Сироватка,               

вул. Довга на території Нижньосироватської сільської ради з підстав ч. 7 

ст. 118 Земельного кодексу України: невідповідність місця розташування 

частини бажаної земельної ділянки вимогам генерального плану села з 

планом зонування території (зонінг) с. Нижня Сироватка. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища, містобудування та будівництва. 
 

 
 

 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 



 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 

 

Четверта сесія 

 

Восьмого скликання 

 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Мисливченку Ю.М.  

для будівництва індивідуальних гаражів 
 

 

Розглянувши заяву гр. Мисливченка Юрія Миколайовича, жителя                    

м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, буд. 154/1, буд. 63 про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з 

правом передачі у власність орієнтовною площею 0,0025 га під гараж, яка 

розташована поряд з приватизованою земельною ділянкою з кадастровим 

номером 5924788700:01:001:1154 на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району, керуючись ст.ст. 12,40,116,118,122 Земельного 

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

в Україні», Нижньосироватська сільська рада вирішила: 

 

1. Відмовити гр. Мисливченку Юрію Миколайовичу у наданні дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,0025 га для будівництва 

індивідуальних гаражів з таких підстав: запитувана земельна ділянка, яка 

зазначена на доданих графічних матеріалах, не відносяться до земель 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, отже 

порушене питання знаходиться поза межами повноважень 

Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань земельних відносин та охорони 

навколишнього середовища, містобудування та будівництва. 

 

 

 
 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 

 



 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 

 

Четверта сесія 

 

Восьмого скликання 

 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про надання дозволу на розроблення проекту  

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність гр. Воробйовій О.М. для  

ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Воробйової Ольги Михайлівни, жительки с. Старе 

Село, вул. Нова, буд. 9 про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 1,00 га 

з кадастровим номером 5924788700:04:004:1060 для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована за межами населених пунктів на 

території Нижньосироватської сільської ради Сумського району, керуючись 

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,                 

ст.ст. 12,22,116,118,121,122 Земельного кодексу України та враховуючи витяг 

з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

комунальної власності від 02.03.2021 року, Нижньосироватська сільська рада 

вирішила: 
 

1. Надати гр. Воробйовій Ользі Михайлівні дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства площею 1,00 га з кадастровим номером 

5924788700:04:004:1060 за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення земель запасу комунальної власності Нижньосироватської 

сільської ради, яка розташована за межами населених пунктів на території 

Нижньосироватської сільської ради з подальшим наданням безкоштовно у 

власність. 

2. Громадянці Воробйовій Ользі Михайлівні замовити розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в організації, що 

володіє необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі 

якої працює не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників 

або фізичної особи-підприємця, який володіє необхідним технічним і 

технологічним забезпеченням та є сертифікованим інженером-

землевпорядником. 
 
 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 



 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 

 

Четверта сесія 

 

Восьмого скликання 

 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про надання дозволу на розроблення проекту  

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність гр. Гриненку В.О. для  

ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Гриненка Володимира Олексійовича, жителя        

с. Нижня Сироватка, вул. Золота, буд. 1 про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 0,40 га для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: с. Нижня Сироватка, вул. Золота (біля буд. № 2), 

керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,                         

ст.ст. 12,22,116,118,121,122 Земельного кодексу України 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. Надати гр. Гриненку Володимиру Олексійовичу дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,40 га для ведення особистого селянського господарства за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення земель запасу 

Нижньосироватської сільської ради за адресою: Сумська область, 

Сумський район, с. Нижня Сироватка, вул. Золота на території 

Нижньосироватської сільської ради з подальшим наданням безкоштовно у 

власність. 

2. Громадянину Гриненку Володимиру Олексійовичу замовити 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

організації, що володіє необхідним технічним і технологічним 

забезпеченням та у складі якої працює не менше двох сертифікованих 

інженерів-землевпорядників або фізичної особи-підприємця, який володіє 

необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є 

сертифікованим інженером-землевпорядником. 
 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 



 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 

 

Четверта сесія 

 

Восьмого скликання 

 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про надання дозволу на розроблення проекту  

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність гр. Усик Н.І. для  

ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Усик Надії Іванівни, жительки с. Нижня 

Сироватка, вул. Литвинівка, буд. 48 про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 0,53 га для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: с. Нижня Сироватка, вул. Литвинівка, 48, 

керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,                         

ст.ст. 12,22,116,118,121,122 Земельного кодексу України 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. Надати гр. Усик Надії Іванівні дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 

0,53 га для ведення особистого селянського господарства за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення земель запасу 

Нижньосироватської сільської ради за адресою: Сумська область, 

Сумський район, с. Нижня Сироватка, вул. Литвинівка, 48 на території 

Нижньосироватської сільської ради з подальшим наданням безкоштовно у 

власність. 

2. Громадянці Усик Надії Іванівні замовити розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в організації, що володіє 

необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі якої 

працює не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників або 

фізичної особи-підприємця, який володіє необхідним технічним і 

технологічним забезпеченням та є сертифікованим інженером-

землевпорядником. 
 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 



 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 

 

Четверта сесія 

 

Восьмого скликання 

 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про надання дозволу на розроблення проекту  

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність гр. Кондратенко Я.М. для  

ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Кондратенко Яни Миколаївни, жительки               

с. Нижня Сироватка, вул. Хоменківка, буд. 20 про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 0,50 га для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: с. Нижня Сироватка, вул. Хоменківка, 20, 

керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,                         

ст.ст. 12,22,116,118,121,122 Земельного кодексу України 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. Надати гр. Кондратенко Яні Миколаївні дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 

0,50 га для ведення особистого селянського господарства за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення земель запасу 

Нижньосироватської сільської ради за адресою: Сумська область, 

Сумський район, с. Нижня Сироватка, вул. Хоменківка, 20 на території 

Нижньосироватської сільської ради з подальшим наданням безкоштовно у 

власність. 

2. Громадянці Кондратенко Яні Миколаївні замовити розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в організації, що 

володіє необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі 

якої працює не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників 

або фізичної особи-підприємця, який володіє необхідним технічним і 

технологічним забезпеченням та є сертифікованим інженером-

землевпорядником. 
 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 



 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 

 

Четверта сесія 

 

Восьмого скликання 

 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про надання дозволу на розроблення проекту  

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність гр. Ярмоленко Л.В. для  

ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Ярмоленко Людмили Володимирівни, жительки 

с. Нижня Сироватка, вул. Миру, буд. 27, кв. 2 про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 0,35 га для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: с. Нижня Сироватка, вул. Харитоненка, керуючись 

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,                         

ст.ст. 12,22,116,118,121,122 Земельного кодексу України 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. Надати гр. Ярмоленко Людмилі Володимирівні дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,35 га для ведення особистого селянського господарства за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення земель запасу 

Нижньосироватської сільської ради за адресою: Сумська область, 

Сумський район, с. Нижня Сироватка, вул. Харитоненка на території 

Нижньосироватської сільської ради з подальшим наданням безкоштовно у 

власність. 

2. Громадянці Ярмоленко Людмилі Володимирівні замовити розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в організації, що 

володіє необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі 

якої працює не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників 

або фізичної особи-підприємця, який володіє необхідним технічним і 

технологічним забезпеченням та є сертифікованим інженером-

землевпорядником. 
 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 



 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 

 

Четверта сесія 

 

Восьмого скликання 

 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про надання дозволу на розроблення проекту  

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність гр. Бондарєвій Т.В. для  

ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Бондарєвої Тетяни Вікторівни, жительки               

с. Нижня Сироватка, вул. Привокзальна, буд. 3 про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність площею 0,12 га для ведення особистого селянського господарства 

за адресою: с. Нижня Сироватка, вул. Привокзальна (в кінці земельної 

ділянки будинку № 3), керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.ст. 12,22,116,118,121,122 Земельного кодексу 

України 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. Надати гр. Бондарєвій Тетяні Вікторівні дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 

0,12 га для ведення особистого селянського господарства за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення земель запасу 

Нижньосироватської сільської ради за адресою: Сумська область, 

Сумський район, с. Нижня Сироватка, вул. Привокзальна на території 

Нижньосироватської сільської ради з подальшим наданням безкоштовно у 

власність. 

2. Громадянці Бондарєвій Тетяні Вікторівні замовити розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в організації, що 

володіє необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі 

якої працює не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників 

або фізичної особи-підприємця, який володіє необхідним технічним і 

технологічним забезпеченням та є сертифікованим інженером-

землевпорядником. 
 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 



 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 

 

Четверта сесія 

 

Восьмого скликання 

 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про надання дозволу на розроблення проекту  

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки в оренду для сінокосіння та  

випасання худоби гр. Старостенко Н.М. 
 

Розглянувши заяву гр. Старостенко Надії Миколаївни, жительки с. Нижня 

Сироватка, вул. Шевченка, буд. 17 про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 

сінокосіння та випасання худоби орієнтовною площею 0,60 га за адресою:      

с. Нижня Сироватка, вул. Шевченка, керуючись ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12,34,122,123,124,134 Земельного 

кодексу України 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. Надати гр. Старостенко Надії Миколаївні дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,60 га для сінокосіння та випасання худоби із 

земель сільськогосподарського призначення земель запасу комунальної 

власності Нижньосироватської сільської ради за адресою: Сумська 

область, Сумський район, с. Нижня Сироватка, вул. Шевченка.  

 2. Площа земельної ділянки відведеної для сінокосіння та випасання 

худоби підлягає уточненню при затвердженні проекту землеустрою.  

3. Громадянці Старостенко Надії Миколаївні замовити розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в організації, що 

володіє необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі 

якої працює не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників 

або фізичної особи-підприємця, який володіє необхідним технічним і 

технологічним забезпеченням та є сертифікованим інженером-

землевпорядником. 
 

 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 



 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 

 

Четверта сесія 

 

Восьмого скликання 

 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в зв’язку 

зі зміною виду цільового призначення 

гр. Нестеренку Р. О. 
 

 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

зв’язку зі зміною виду цільового призначення та заяву гр. Нестеренка Романа 

Олександровича, жителя м. Чернігів, вул. Шевченка, буд. 99-Б, кв. 2 про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,40 га з кадастровим номером 5924785000:03:005:1320 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) в зв’язку зі зміною виду цільового призначення, 

розташованої в межах с. Нижня Сироватка, вул. Набережна, 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 Львівській області від 26.03.2021 № 6397/82-21 та Відділу 

архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та 

екології Сумської районної державної адміністрації Сумської області від 

02.04.2021 № 174, Нижньосироватська сільська рада вирішила: 
 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки             

гр. Нестеренку Роману Олександровичу для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в зв’язку зі зміною виду цільового призначення за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що знаходиться в його власності для 

ведення особистого селянського господарства, розташованої в межах        

с. Нижня Сироватка, вул. Набережна на території Нижньосироватської 

сільської ради Сумського району Сумської області, який розроблений            

ДП «Центр державного земельного кадастру». 

2. Змінити цільове призначення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03) площею 0,40 га з 

кадастровим номером 5924785000:03:005:1320 на цільове призначення – 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

Сумська область, Сумський район, с. Нижня Сироватка, вул. Набережна. 



3. Земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,40 га з 

кадастровим номером 5924785000:03:005:1320 присвоїти поштову адресу: 

Сумська область, Сумський район, с. Нижня Сироватка, вул. Набережна, 

75/1. 

4. Громадянину Нестеренку Роману Олександровичу зареєструвати право 

власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на 

земельну ділянку з видом цільового призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (код КВЦПЗ - 02.01) площею 0,40 га з кадастровим 

номером 5924785000:03:005:1320 за адресою: Сумська область, Сумський 

район, с. Нижня Сироватка, вул. Набережна, 75/1. 

 

 
 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Четверта сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  

у власність гр. Каліновському Ю.В. для ведення 

особистого селянського господарства 
 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

заяву гр. Каліновського Юрія Васильовича, жителя м. Суми, вул. Горького, 

буд. 23/1, кв. 19 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність площею 0,1803 га для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована в с. Гірне, вул. Гірна, керуючись 

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,                 

ст.ст. 12,22,116,118,121,122,126,186 Земельного кодексу України та 

враховуючи позитивні висновки Головного управління Держгеокадастру у 

Запорізькій області від 12.04.2021 № 7013/82-21 та Відділу архітектури, 

інфраструктури, житлово-комунального господарства та екології Сумської 

районної державної адміністрації Сумської області від 31.03.2021 № 153, 

Нижньосироватська сільська рада вирішила:  

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки             

гр. Каліновському Юрію Васильовичу у власність за рахунок земель запасу 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства площею 0,1803 га з кадастровим 

номером 5924788700:05:001:0177 (код цільового призначення згідно 

класифікації видів цільового призначення земель – 01.03), розташованої в 

межах населеного пункту с. Гірне, вул. Гірна на території 

Нижньосироватської сільської ради Сумського району, який розроблений 

ДП «Центр державного земельного кадастру». 

2. Надати гр. Каліновському Юрію Васильовичу безоплатно у приватну 

власність земельну ділянку площею 0,1803 га з кадастровим номером 

5924788700:05:001:0177 для ведення особистого селянського господарства 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення земель запасу 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради за адресою: 

Сумська область, Сумський район, с. Гірне, вул. Гірна. 
 
 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 



 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 

 

Четверта сесія 

 

Восьмого скликання 

 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  

у власність гр. Цибульнику Б.О. для ведення 

особистого селянського господарства 
 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

заяву гр. Цибульника Богдана Олександровича, жителя м. Суми,                          

вул. Харківська, буд. 58Б, кв. 130 про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,43 га для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована в с. Нижня 

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

самоврядування в Україні», ст.ст. 12,22,116,118,121,122,126,186 Земельного 

кодексу України та враховуючи позитивні висновки Головного управління 

Держгеокадастру у Львівській області від 23.03.2021 № 6093/82-21 та Відділу 

архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та 

екології Сумської районної державної адміністрації Сумської області від 

19.03.2021 № 96, Нижньосироватська сільська рада вирішила:  

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки             

гр. Цибульнику Богдану Олександровичу у власність за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності (сіножаті), для 

ведення особистого селянського господарства площею 0,4300 га з 

кадастровим номером 5924785000:03:007:0392, розташованої в межах                 

с. Нижня Сироватка, вул. Паламарівка, Нижньосироватської сільської ради 

Сумського району, який розроблений ТОВ «Сумський земельний кадастр». 

2. Надати гр. Цибульнику Богдану Олександровичу безоплатно у 

приватну власність земельну ділянку площею 0,4300 га з кадастровим 

номером 5924785000:03:007:0392 для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

земель запасу комунальної власності Нижньосироватської сільської ради 

за адресою: Сумська область, Сумський район, с. Нижня Сироватка,       

вул. Паламарівка. 

 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 



 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 

 

Четверта сесія 

 

Восьмого скликання 

 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки  

з кадастровим номером 5924785000:15:002:0089 
 

 

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної 

власності площею 6,7112 га (кадастровий номер 5924785000:15:002:0089), 

розроблену ТОВ «НОВИЙ ВИМІР», керуючись ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12,79-1,122,186 Земельного 

кодексу України, ст. 56 Закону України «Про землеустрій», 

Нижньосироватська сільська рада вирішила: 
 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності Нижньосироватської сільської 

ради із категорії земель сільськогосподарського призначення, яка 

розташована за межами населених пунктів на території 

Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області. 

2. Поділити земельну ділянку площею 6,7112 га (кадастровий номер 

5924785000:15:002:0089) з цільовим призначенням: землі запасу (земельні 

ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам) земель 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами 

населених пунктів на території Нижньосироватської сільської ради на три 

окремі земельні ділянки: земельну ділянку площею 2,7112 га з 

кадастровим номером 5924785000:15:002:0093, земельну ділянку площею 

2,00 га з кадастровим номером 5924785000:15:002:0094 та земельну 

ділянку площею 2,00 га з кадастровим номером 5924785000:15:002:0095. 

3. Зареєструвати право комунальної власності, на утворені внаслідок 

поділу, земельні ділянки у встановленому законодавством порядку. 
 

 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 



 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 

 

Четверта сесія 

 

Восьмого скликання 

 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  

у власність гр. Харченко Л.В. для ведення 

особистого селянського господарства 

 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки              

та заяву гр. Харченко Лариси Володимирівни, жительки м. Суми,                       

вул. Робітнича, буд. 67, кв. 83 про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки загальною площею 0,1924 га для ведення 

особистого селянського господарства за адресою: с. Нижня Сироватка,               

вул. Журавлівка та надання земельної ділянки у власність, керуючись                

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,                        

ст.ст. 12,22,116,118,121,122,126,186 Земельного кодексу України та 

враховуючи позитивні висновки Головного управління Держгеокадастру в 

Івано-Франківській області від 22.03.2021 № 5912/82-21 та Відділу 

архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та 

екології Сумської районної державної адміністрації Сумської області від 

22.03.2021 № 117, Нижньосироватська сільська рада вирішила:  
 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки             

гр. Харченко Ларисі Володимирівні для ведення особистого селянського 

господарства площею 0,1924 га з кадастровим номером 

5924785000:03:001:0329 в с. Нижня Сироватка, вул. Журавлівка на 

території Нижньосироватської сільської ради Сумського району, який 

розроблений ТОВ «Опус Ресурс». 

2. Надати гр. Харченко Ларисі Володимирівні безоплатно у приватну 

власність земельну ділянку площею 0,1924 га з кадастровим номером 

5924785000:03:001:0329 для ведення особистого селянського господарства 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення земель запасу 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради за адресою: 

Сумська область, Сумський район, с. Нижня Сироватка, вул. Журавлівка. 
 

 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 



 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Четверта сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  

у власність гр. Демидко З.П. для ведення 

особистого селянського господарства 
 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки та заяву гр. Демидко Зої Петрівни, жительки с. Нижня 

Сироватка, вул. Привокзальна, буд. 7 про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,1728 га для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована в межах с. Нижня 

Сироватка, вул. Привокзальна, керуючись ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12,22,116,118,121,122,126,186 

Земельного кодексу України та враховуючи висновок державної експертизи 

землевпорядної документації Головного управління Держгеокадастру у 

Сумській області від 27.04.2021 р. № 552, Нижньосироватська сільська рада 

вирішила:  

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки             

гр. Демидко Зої Петрівні у власність для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності (рілля) площею 0,1728 га з кадастровим номером 

5924785000:03:009:1229, яка розташована в межах с. Нижня Сироватка,                         

вул. Привокзальна, на території Нижньосироватської сільської ради 

Сумського району, який розроблений ДП «Центр державного земельного 

кадастру». 

2. Надати гр. Демидко Зої Петрівні безоплатно у приватну власність 

земельну ділянку площею 0,1728 га з кадастровим номером 

5924785000:03:009:1229 для ведення особистого селянського господарства 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення земель                   

запасу комунальної власності Нижньосироватської сільської ради за 

адресою: Сумська область, Сумський район, с. Нижня Сироватка,                   

вул. Привокзальна. 
 

 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 



 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Четверта сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  

у власність гр. Обозному В.М. для ведення 

особистого селянського господарства 
 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

заяву гр. Обозного Володимира Миколайовича, жителя с. Нижня Сироватка, 

вул. Шкільна, буд. 23 про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,80 га для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована в с. Нижня 

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

самоврядування в Україні», ст.ст. 12,22,116,118,121,122,126,186 Земельного 

кодексу України та враховуючи висновок державної експертизи 

землевпорядної документації Головного управління Держгеокадастру у 

Сумській області від 10.02.2021 р. № 88, Нижньосироватська сільська рада 

вирішила:  

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки             

гр. Обозному Володимиру Миколайовичу у власність за рахунок земель 

запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності для 

ведення особистого селянського господарства площею 0,80 га з 

кадастровим номером 5924785000:03:011:0504 (код цільового призначення 

згідно класифікації видів цільового призначення земель – 01.03), 

розташованої в межах населеного пункту с. Нижня Сироватка,                         

вул. Шкільна на території Нижньосироватської сільської ради Сумського 

району, який розроблений ДП «Центр державного земельного кадастру». 

2. Надати гр. Обозному Володимиру Миколайовичу безоплатно у 

приватну власність земельну ділянку площею 0,80 га з кадастровим 

номером 5924785000:03:011:0504 для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

земель запасу комунальної власності Нижньосироватської сільської ради 

за адресою: Сумська область, Сумський район, с. Нижня Сироватка,                  

вул. Шкільна. 
 
 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 



 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 

 

Четверта сесія 

 

Восьмого скликання 

 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  

у власність гр. Ярмоленку А.С. для ведення 

особистого селянського господарства 
 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

заяву гр. Ярмоленка Андрія Сергійовича, жителя м. Суми, просп. Михайла 

Лушпи, буд. 35, кв. 25 про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства площею 2,00 га з кадастровим номером 

5924785000:03:011:0503, яка розташована за адресою: с. Нижня Сироватка, 

керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.ст. 12,22,116,118,121,122,126,186 Земельного кодексу України та 

враховуючи висновок державної експертизи землевпорядної документації 

Головного управління Держгеокадастру у Сумській області від 18.01.2021 р. 

№ 129, Нижньосироватська сільська рада вирішила:  
 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки             

гр. Ярмоленку Андрію Сергійовичу у власність за рахунок земель запасу 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства (код цільового призначення згідно 

класифікації видів цільового призначення земель – 01.03), розташованої в 

межах населеного пункту с. Нижня Сироватка на території 

Нижньосироватської сільської ради Сумського району, який розроблений 

ДП «Центр державного земельного кадастру». 

2. Надати гр. Ярмоленку Андрію Сергійовичу безоплатно у приватну 

власність земельну ділянку площею 2,00 га з кадастровим номером 

5924785000:03:011:0503 для ведення особистого селянського господарства 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення земель запасу 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради за адресою: 

Сумська область, Сумський район, с. Нижня Сироватка. 
 

 
 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 



 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Четверта сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  

у разі зміни її цільового призначення 

гр. Токарєвої Т.Г. 
 

Розглянувши заяву уповноваженої особи Новак Жанни Іванівни, яка                

діє в інтересах громадянки Токарєвої Тетяни Григорівни, жительки                        

с. Нижня Сироватка, вул. Першотравнева, буд. 8, згідно довіреності від 

30.07.2020 року зареєстрованої в реєстрі за № 2612 про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1991 га з 

кадастровим номером 5924785000:03:005:1279 у разі зміни цільового 

призначення, яка розташована в с. Нижня Сироватка, вул. Сумська, 80/1 А, 

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 Полтавській області від 25.11.2020 

№ 25758/88-20 та Сектору містобудування, архітектури та державної 

реєстрації Сумської районної державної адміністрації Сумської області від 

16.11.2020 № 484, Нижньосироватська сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення гр. Токарєвої Тетяни Григорівни з 

цільового призначення: для ведення особистого селянського господарства 

в цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 

адресою: с. Нижня Сироватка, вул. Сумська, 80/1 А на території 

Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області, 

який розроблений ФОП Івашкіною О.Ю. 

2. Змінити цільове призначення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03) площею 0,1991 га з 

кадастровим номером 5924785000:03:005:1279 на цільове призначення – 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

Сумська область, Сумський район, с. Нижня Сироватка, вул. Сумська, 

80/1 А. 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 



 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Четверта сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Садовому Я.О.  

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Садового Ярослава Олександровича, жителя                         

с. Гатка, вул. Ставкова, буд. 11 про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність загальною 

(орієнтовною) площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок категорії земель сільськогосподарського 

призначення, яка розташована за межами населених пунктів на території 

Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області, 

керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122 Земельного кодексу України, 

Законом України «Про землеустрій» та ст.ст. 26,59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з Державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну 

ділянку площею 29,0531 з кадастровим номером 5924785000:15:001:0343, 

Нижньосироватська сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Садовому Ярославу Олександровичу у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності  

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 

(ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 29,0531 га з 

кадастровим номером 5924785000:15:001:0343 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового 

призначення – для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 

01.02), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди) у гр. Бережної Юлії 

Анатоліївни.  

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 



 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Четверта сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Ткаченку В.В.  

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Ткаченка Владислава Володимировича, жителя                         

м. Суми, вул. Харківська, буд. 6/1, кв. 84 про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

загальною (орієнтовною) площею 2,00 га для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок категорії земель 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населених 

пунктів на території Нижньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області, керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122 Земельного 

кодексу України, Законом України «Про землеустрій» та ст.ст. 26,59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з 

Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності на земельну ділянку площею 29,0531 з кадастровим номером 

5924785000:15:001:0343, Нижньосироватська сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Ткаченку Владиславу Володимировичу у наданні дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності  

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 

(ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 29,0531 га з 

кадастровим номером 5924785000:15:001:0343 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового 

призначення – для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 

01.02), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди) у гр. Бережної Юлії 

Анатоліївни.  

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 



 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Четверта сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Вихор О.В.  

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Вихор Олександра Валерійовича, жителя                         

м. Суми, вул. Молодіжна, буд. 34, корпус А про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність загальною (орієнтовною) площею 2,00 га для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок категорії земель 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населених 

пунктів на території Нижньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області, керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122 Земельного 

кодексу України, Законом України «Про землеустрій» та ст.ст. 26,59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з 

Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності на земельну ділянку площею 29,0531 з кадастровим номером 

5924785000:15:001:0343, Нижньосироватська сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Вихор Олександру Валерійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності  

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 

(ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 29,0531 га з 

кадастровим номером 5924785000:15:001:0343 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового 

призначення – для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 

01.02), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди) у гр. Бережної Юлії 

Анатоліївни.  

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 



 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Четверта сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Шаповалу С.І.  

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Шаповала Сергія Івановича, жителя м. Суми,   

вул. Курська, буд. 109, кв. 37 про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність загальною 

(орієнтовною) площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок категорії земель сільськогосподарського 

призначення, яка розташована за межами населених пунктів на території 

Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області, 

керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122 Земельного кодексу України, 

Законом України «Про землеустрій» та ст.ст. 26,59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з Державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну 

ділянку площею 29,0531 з кадастровим номером 5924785000:15:001:0343, 

Нижньосироватська сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Шаповалу Сергію Івановичу у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності  

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 

(ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 29,0531 га з 

кадастровим номером 5924785000:15:001:0343 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового 

призначення – для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 

01.02), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди) у гр. Бережної Юлії 

Анатоліївни.  

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 



 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Четверта сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Курасову І.Ф.  

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Курасова Івана Федоровича, жителя                       

с. Володимирівка, вул. Пушанко, буд. 58 про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність загальною (орієнтовною) площею 2,00 га для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок категорії земель 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населених 

пунктів на території Нижньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області, керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122 Земельного 

кодексу України, Законом України «Про землеустрій» та ст.ст. 26,59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з 

Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності на земельну ділянку площею 29,0531 з кадастровим номером 

5924785000:15:001:0343, Нижньосироватська сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Курасову Івану Федоровичу у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності  

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 

(ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 29,0531 га з 

кадастровим номером 5924785000:15:001:0343 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового 

призначення – для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 

01.02), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди) у гр. Бережної Юлії 

Анатоліївни.  

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 



 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Четверта сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Мороз В.М.   

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Мороз Владислави Миколаївни, жительки                   

м. Суми, вул. Реміснича, буд. 21, кв. 53 про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

загальною (орієнтовною) площею 2,00 га для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок категорії земель 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населених 

пунктів на території Нижньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області, керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122 Земельного 

кодексу України, Законом України «Про землеустрій» та ст.ст. 26,59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з 

Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності на земельну ділянку площею 29,0531 з кадастровим номером 

5924785000:15:001:0343, Нижньосироватська сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Мороз Владиславі Миколаївні у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності  

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 

(ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 29,0531 га з 

кадастровим номером 5924785000:15:001:0343 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового 

призначення – для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 

01.02), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди) у гр. Бережної Юлії 

Анатоліївни.  

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 



 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Четверта сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Осадчій Ю.С.  

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Осадчої Юлії Сергіївни, жительки м. Суми,                

вул. Робітниче селище, буд. 14 про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність загальною 

(орієнтовною) площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок категорії земель сільськогосподарського 

призначення, яка розташована за межами населених пунктів на території 

Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області, 

керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122 Земельного кодексу України, 

Законом України «Про землеустрій» та ст.ст. 26,59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з Державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну 

ділянку площею 29,0531 з кадастровим номером 5924785000:15:001:0343, 

Нижньосироватська сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Осадчій Юлії Сергіївні у наданні дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності  

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 

(ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 29,0531 га з 

кадастровим номером 5924785000:15:001:0343 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового 

призначення – для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 

01.02), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди) у гр. Бережної Юлії 

Анатоліївни.  

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 



 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Четверта сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Шуляк К.М.  

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Шуляк Катерини Миколаївни, жительки                       

смт. Степанівка, пров. Сумський, 4/1 про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

загальною (орієнтовною) площею 2,00 га для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок категорії земель 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населених 

пунктів на території Нижньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області, керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122 Земельного 

кодексу України, Законом України «Про землеустрій» та ст.ст. 26,59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з 

Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності на земельну ділянку площею 29,0531 з кадастровим номером 

5924785000:15:001:0343, Нижньосироватська сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Шуляк Катерині Миколаївні у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності  

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 

(ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 29,0531 га з 

кадастровим номером 5924785000:15:001:0343 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового 

призначення – для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 

01.02), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди) у гр. Бережної Юлії 

Анатоліївни.  

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 



 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Четверта сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Решетник Д.О.  

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Решетник Діани Олексіївни, жительки                       

м. Лебедин, вул. Гастелло, буд. 195, кв. 36 про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність загальною (орієнтовною) площею 2,00 га для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок категорії земель 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населених 

пунктів на території Нижньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області, керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122 Земельного 

кодексу України, Законом України «Про землеустрій» та ст.ст. 26,59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з 

Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності на земельну ділянку площею 29,0531 з кадастровим номером 

5924785000:15:001:0343, Нижньосироватська сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Решетник Діані Олексіївні у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності  

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 

(ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 29,0531 га з 

кадастровим номером 5924785000:15:001:0343 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового 

призначення – для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 

01.02), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди) у гр. Бережної Юлії 

Анатоліївни.  

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 



 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Четверта сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Мороз К.В  

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Мороз Катерини Вікторівни, жительки                       

м. Конотоп, 1 пров. Конотопських партизанів, буд. 8 про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                   

у власність загальною (орієнтовною) площею 2,00 га для ведення            

особистого селянського господарства за рахунок категорії земель 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населених 

пунктів на території Нижньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області, керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122 Земельного 

кодексу України, Законом України «Про землеустрій» та ст.ст. 26,59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з 

Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності на земельну ділянку площею 29,0531 з кадастровим номером 

5924785000:15:001:0343, Нижньосироватська сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Мороз Катерині Вікторівні у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності  

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 

(ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 29,0531 га з 

кадастровим номером 5924785000:15:001:0343 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового 

призначення – для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 

01.02), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди) у гр. Бережної Юлії 

Анатоліївни.  

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 



 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Четверта сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Себельдіній Г.С.  

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Себельдіної Ганни Сергіївни, жительки                 

м. Глухів, вул. Києво-Московська, буд. 20, кв. 23 про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                   

у власність загальною (орієнтовною) площею 2,00 га для ведення            

особистого селянського господарства за рахунок категорії земель 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населених 

пунктів на території Нижньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області, керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122 Земельного 

кодексу України, Законом України «Про землеустрій» та ст.ст. 26,59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з 

Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності на земельну ділянку площею 29,0531 з кадастровим номером 

5924785000:15:001:0343, Нижньосироватська сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Себельдіній Ганні Сергіївні у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності  

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 

(ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 29,0531 га з 

кадастровим номером 5924785000:15:001:0343 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового 

призначення – для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 

01.02), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди) у гр. Бережної Юлії 

Анатоліївни.  

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 



 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Четверта сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Бондаренко Ю.В.  

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Бондаренко Юлії Вячеславівни, жительки                 

м. Суми, вул. Тополянська, буд. 153 про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

загальною (орієнтовною) площею 2,00 га для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок категорії земель 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населених 

пунктів на території Нижньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області, керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122 Земельного 

кодексу України, Законом України «Про землеустрій» та ст.ст. 26,59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з 

Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності на земельну ділянку площею 29,0531 з кадастровим номером 

5924785000:15:001:0343, Нижньосироватська сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Бондаренко Юлії Вячеславівні у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності  

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 

(ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 29,0531 га з 

кадастровим номером 5924785000:15:001:0343 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового 

призначення – для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 

01.02), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди) у гр. Бережної Юлії 

Анатоліївни.  

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 



 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Четверта сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Демченко Я.Б.  

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Демченко Яни Борисівни, жительки                          

смт. Краснопілля, вул. Калинова, буд. 15 про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                   

у власність загальною (орієнтовною) площею 2,00 га для ведення            

особистого селянського господарства за рахунок категорії земель 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населених 

пунктів на території Нижньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області, керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122 Земельного 

кодексу України, Законом України «Про землеустрій» та ст.ст. 26,59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з 

Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності на земельну ділянку площею 29,0531 з кадастровим номером 

5924785000:15:001:0343, Нижньосироватська сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Демченко Яні Борисівні у наданні дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності  

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 

(ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 29,0531 га з 

кадастровим номером 5924785000:15:001:0343 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового 

призначення – для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 

01.02), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди) у гр. Бережної Юлії 

Анатоліївни.  

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 



 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Четверта сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Саєнко Ю.Д.  

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Саєнко Юлії Дмитрівни, жительки м. Суми,                

вул. Ковпака, буд. 91, кв. 74 про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність загальною 

(орієнтовною) площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок категорії земель сільськогосподарського 

призначення, яка розташована за межами населених пунктів на території 

Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області, 

керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122 Земельного кодексу України, 

Законом України «Про землеустрій» та ст.ст. 26,59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з Державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну 

ділянку площею 29,0531 з кадастровим номером 5924785000:15:001:0343, 

Нижньосироватська сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Саєнко Юлії Дмитрівні у наданні дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності  

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 

(ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 29,0531 га з 

кадастровим номером 5924785000:15:001:0343 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового 

призначення – для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 

01.02), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди) у гр. Бережної Юлії 

Анатоліївни.  

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 



 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Четверта сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Сороченку В.О.  

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Сороченка Віталія Олександровича, жителя         

м. Суми, вул. Засумська, буд. 12-А, кв. 150 про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність загальною (орієнтовною) площею 1,0531 га для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок категорії земель 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населених 

пунктів на території Нижньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області, керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122 Земельного 

кодексу України, Законом України «Про землеустрій» та ст.ст. 26,59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з 

Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності на земельну ділянку площею 29,0531 з кадастровим номером 

5924785000:15:001:0343, Нижньосироватська сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Сороченку Віталію Олександровичу у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 1,0531 га для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка 

розташована за межами населених пунктів на території Нижньосироватської 

сільської ради Сумського району Сумської області з підстав: 

невідповідності вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-

правових актів (ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 29,0531 га з 

кадастровим номером 5924785000:15:001:0343 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового 

призначення – для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 

01.02), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди) у гр. Бережної Юлії 

Анатоліївни.  

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 



 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Четверта сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Матвієнко А.А  

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Матвієнко Анастасії Андріївни, жительки                   

м. Суми, вул. Охтирська, буд. 26, кв. 31 про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

загальною (орієнтовною) площею 2,00 га для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок категорії земель 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населених 

пунктів на території Нижньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області, керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122 Земельного 

кодексу України, Законом України «Про землеустрій» та ст.ст. 26,59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з 

Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності на земельну ділянку площею 132,9603 з кадастровим номером 

5924785000:15:004:0037, Нижньосироватська сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Матвієнко Анастасії Андріївні у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності  

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 

(ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 132,9603 з 

кадастровим номером 5924785000:15:004:0037 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового 

призначення – для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 

01.02), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди) у гр. Бережної Юлії 

Анатоліївни.  

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 



 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Четверта сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Середі В.А.  

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Середи Валерії Андріївни, жительки м. Суми,   

вул. Серпнева, буд. 7, кв. 11 про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність загальною 

(орієнтовною) площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок категорії земель сільськогосподарського 

призначення, яка розташована за межами населених пунктів на території 

Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області, 

керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122 Земельного кодексу України, 

Законом України «Про землеустрій» та ст.ст. 26,59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з Державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну 

ділянку площею 132,9603 з кадастровим номером 5924785000:15:004:0037, 

Нижньосироватська сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Середі Валерії Андріївні у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності  

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 

(ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 132,9603 з 

кадастровим номером 5924785000:15:004:0037 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового 

призначення – для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 

01.02), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди) у гр. Бережної Юлії 

Анатоліївни.  

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 



 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Четверта сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Григоренко Є.А.  

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Григоренко Єлизавети Анатоліївни, жительки              

м. Суми, вул. Аксакова, буд. 1 про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність загальною 

(орієнтовною) площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок категорії земель сільськогосподарського 

призначення, яка розташована за межами населених пунктів на території 

Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області, 

керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122 Земельного кодексу України, 

Законом України «Про землеустрій» та ст.ст. 26,59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з Державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну 

ділянку площею 132,9603 з кадастровим номером 5924785000:15:004:0037, 

Нижньосироватська сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Григоренко Єлизаветі Анатоліївні у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності  

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 

(ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 132,9603 з 

кадастровим номером 5924785000:15:004:0037 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового 

призначення – для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 

01.02), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди) у гр. Бережної Юлії 

Анатоліївни.  

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 



 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Четверта сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Фурс І.В.  

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Фурс Ірини Василівни, жительки м. Суми,                 

вул. Іллінська, буд. 58, кв. 3 про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність загальною 

(орієнтовною) площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок категорії земель сільськогосподарського 

призначення, яка розташована за межами населених пунктів на території 

Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області, 

керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122 Земельного кодексу України, 

Законом України «Про землеустрій» та ст.ст. 26,59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з Державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну 

ділянку площею 132,9603 з кадастровим номером 5924785000:15:004:0037, 

Нижньосироватська сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Фурс Ірині Василівні у наданні дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності  

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 

(ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 132,9603 з 

кадастровим номером 5924785000:15:004:0037 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового 

призначення – для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 

01.02), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди) у гр. Бережної Юлії 

Анатоліївни.  

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 



 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Четверта сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Сафроновій К.Г.  

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Сафронової Крістіни Геннадіївни, жительки                          

м. Суми, вул. Степаненківська, буд. 53 про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

загальною (орієнтовною) площею 2,00 га для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок категорії земель 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населених 

пунктів на території Нижньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області, керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122 Земельного 

кодексу України, Законом України «Про землеустрій» та ст.ст. 26,59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з 

Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності на земельну ділянку площею 132,9603 з кадастровим номером 

5924785000:15:004:0037, Нижньосироватська сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Сафроновій Крістіні Геннадіївні у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності  

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 

(ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 132,9603 з 

кадастровим номером 5924785000:15:004:0037 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового 

призначення – для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 

01.02), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди) у гр. Бережної Юлії 

Анатоліївни.  

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 



 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Четверта сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Ніколенко В.В.  

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Ніколенко Вікторії Володимирівни, жительки                          

м. Суми, вул. Курортна, буд. 13 про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність загальною 

(орієнтовною) площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок категорії земель сільськогосподарського 

призначення, яка розташована за межами населених пунктів на території 

Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області, 

керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122 Земельного кодексу України, 

Законом України «Про землеустрій» та ст.ст. 26,59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з Державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну 

ділянку площею 132,9603 з кадастровим номером 5924785000:15:004:0037, 

Нижньосироватська сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Ніколенко Вікторії Володимирівні у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності  

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 

(ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 132,9603 з 

кадастровим номером 5924785000:15:004:0037 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового 

призначення – для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 

01.02), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди) у гр. Бережної Юлії 

Анатоліївни.  

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 



 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Четверта сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Нечитайло І.Р.  

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Нечитайло Інни Романівни, жительки                          

с. Бишкінь, вул. Будівельна, буд. 26 про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

загальною (орієнтовною) площею 2,00 га для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок категорії земель 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населених 

пунктів на території Нижньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області, керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122 Земельного 

кодексу України, Законом України «Про землеустрій» та ст.ст. 26,59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з 

Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності на земельну ділянку площею 132,9603 з кадастровим номером 

5924785000:15:004:0037, Нижньосироватська сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Нечитайло Інні Романівні у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності  

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 

(ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 132,9603 з 

кадастровим номером 5924785000:15:004:0037 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового 

призначення – для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 

01.02), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди) у гр. Бережної Юлії 

Анатоліївни.  

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 



 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Четверта сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Капшук Т.Г.  

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Капшук Тамари Григорівни, жительки                          

с. Сінне, вул. Сабліна, буд. 61 про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність загальною 

(орієнтовною) площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок категорії земель сільськогосподарського 

призначення, яка розташована за межами населених пунктів на території 

Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області, 

керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122 Земельного кодексу України, 

Законом України «Про землеустрій» та ст.ст. 26,59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з Державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну 

ділянку площею 132,9603 з кадастровим номером 5924785000:15:004:0037, 

Нижньосироватська сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Капшук Тамарі Григорівні у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності  

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 

(ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 132,9603 з 

кадастровим номером 5924785000:15:004:0037 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового 

призначення – для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 

01.02), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди) у гр. Бережної Юлії 

Анатоліївни.  

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 



 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Четверта сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Буйлуковій О.О.  

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Буйлукової Олени Олександрівни, жительки                          

с. Сінне, вул. Сабліна, буд. 59 про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність загальною 

(орієнтовною) площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок категорії земель сільськогосподарського 

призначення, яка розташована за межами населених пунктів на території 

Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області, 

керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122 Земельного кодексу України, 

Законом України «Про землеустрій» та ст.ст. 26,59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з Державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну 

ділянку площею 132,9603 з кадастровим номером 5924785000:15:004:0037, 

Нижньосироватська сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Буйлуковій Олені Олександрівні у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності  

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 

(ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 132,9603 з 

кадастровим номером 5924785000:15:004:0037 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового 

призначення – для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 

01.02), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди) у гр. Бережної Юлії 

Анатоліївни.  

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 



 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Четверта сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Тішковій М.С.  

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Тішкової Марини Сергіївни, жительки                          

м. Білопілля, вул. Преображенська, буд. 57 про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність загальною (орієнтовною) площею 2,00 га для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок категорії земель 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населених 

пунктів на території Нижньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області, керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122 Земельного 

кодексу України, Законом України «Про землеустрій» та ст.ст. 26,59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з 

Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності на земельну ділянку площею 132,9603 з кадастровим номером 

5924785000:15:004:0037, Нижньосироватська сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Тішковій Марині Сергіївні у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності  

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 

(ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 132,9603 з 

кадастровим номером 5924785000:15:004:0037 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового 

призначення – для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 

01.02), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди) у гр. Бережної Юлії 

Анатоліївни.  

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 



 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Четверта сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Бут Д.О.  

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Бут Дар’ї Олегівни, жительки м. Харків, 

Шевченківський район, пр-т Людвіга Свободи, буд. 51 про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність загальною (орієнтовною) площею 2,00 га для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок категорії земель 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населених 

пунктів на території Нижньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області, керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122 Земельного 

кодексу України, Законом України «Про землеустрій» та ст.ст. 26,59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з 

Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності на земельну ділянку площею 132,9603 з кадастровим номером 

5924785000:15:004:0037, Нижньосироватська сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Бут Дар’ї Олегівні у наданні дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності  

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 

(ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 132,9603 з 

кадастровим номером 5924785000:15:004:0037 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового 

призначення – для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 

01.02), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди) у гр. Бережної Юлії 

Анатоліївни.  

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 



 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Четверта сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Кошовець О.В.  

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Кошовець Олени Віталіївни, жительки                  

м. Суми, вул. Металургів, буд. 17, кв. 948 про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність загальною (орієнтовною) площею 2,00 га для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок категорії земель 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населених 

пунктів на території Нижньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області, керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122 Земельного 

кодексу України, Законом України «Про землеустрій» та ст.ст. 26,59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з 

Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності на земельну ділянку площею 132,9603 з кадастровим номером 

5924785000:15:004:0037, Нижньосироватська сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Кошовець Олені Віталіївні у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності  

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 

(ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 132,9603 з 

кадастровим номером 5924785000:15:004:0037 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового 

призначення – для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 

01.02), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди) у гр. Бережної Юлії 

Анатоліївни.  

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 



 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Четверта сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Тимченко Л.О.  

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Тимченко Лариси Олександрівни, жительки                  

м. Суми, вул. Холодногірська, буд. 33/1, кв. 58 про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність загальною (орієнтовною) площею 2,00 га для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок категорії земель 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населених 

пунктів на території Нижньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області, керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122 Земельного 

кодексу України, Законом України «Про землеустрій» та ст.ст. 26,59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з 

Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності на земельну ділянку площею 132,9603 з кадастровим номером 

5924785000:15:004:0037, Нижньосироватська сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Тимченко Ларисі Олександрівні у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності  

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 

(ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 132,9603 з 

кадастровим номером 5924785000:15:004:0037 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового 

призначення – для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 

01.02), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди) у гр. Бережної Юлії 

Анатоліївни.  

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 



 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Четверта сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Малєнко Д.А.  

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Малєнко Дар’ї Анатоліївни, жительки м. Суми, 

вул. Курортна, буд. 13 про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність загальною 

(орієнтовною) площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок категорії земель сільськогосподарського 

призначення, яка розташована за межами населених пунктів на території 

Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області, 

керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122 Земельного кодексу України, 

Законом України «Про землеустрій» та ст.ст. 26,59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з Державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну 

ділянку площею 132,9603 з кадастровим номером 5924785000:15:004:0037, 

Нижньосироватська сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Малєнко Дар’ї Анатоліївні у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності  

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 

(ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 132,9603 з 

кадастровим номером 5924785000:15:004:0037 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового 

призначення – для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 

01.02), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди) у гр. Бережної Юлії 

Анатоліївни.  

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 



 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Четверта сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Тарасенко М.С.  

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Тарасенко Марини Сергіївни, жительки м. Суми, 

просп. Курський, буд. 109, кв. 31 про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

загальною (орієнтовною) площею 2,00 га для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок категорії земель 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населених 

пунктів на території Нижньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області, керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122 Земельного 

кодексу України, Законом України «Про землеустрій» та ст.ст. 26,59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з 

Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності на земельну ділянку площею 132,9603 з кадастровим номером 

5924785000:15:004:0037, Нижньосироватська сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Тарасенко Марині Сергіївні у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності  

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 

(ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 132,9603 з 

кадастровим номером 5924785000:15:004:0037 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового 

призначення – для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 

01.02), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди) у гр. Бережної Юлії 

Анатоліївни.  

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 



 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Четверта сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Шуляк Я.М.  

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Шуляк Яни Миколаївни, жительки                              

смт. Степанівка, пров. Сумський, буд. 4/1 про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність загальною (орієнтовною) площею 2,00 га для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок категорії земель 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населених 

пунктів на території Нижньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області, керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122 Земельного 

кодексу України, Законом України «Про землеустрій» та ст.ст. 26,59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з 

Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності на земельну ділянку площею 132,9603 з кадастровим номером 

5924785000:15:004:0037, Нижньосироватська сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Шуляк Яні Миколаївні у наданні дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності  

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 

(ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 132,9603 з 

кадастровим номером 5924785000:15:004:0037 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового 

призначення – для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 

01.02), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди) у гр. Бережної Юлії 

Анатоліївни.  

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 



 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Четверта сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Шуляк А.П.  

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Шуляк Алли Петрівни, жительки смт. Степанівка, 

пров. Сумський, буд. 4/1 про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність загальною 

(орієнтовною) площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок категорії земель сільськогосподарського 

призначення, яка розташована за межами населених пунктів на території 

Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області, 

керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122 Земельного кодексу України, 

Законом України «Про землеустрій» та ст.ст. 26,59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з Державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну 

ділянку площею 132,9603 з кадастровим номером 5924785000:15:004:0037, 

Нижньосироватська сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Шуляк Аллі Петрівні у наданні дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності  

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 

(ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 132,9603 з 

кадастровим номером 5924785000:15:004:0037 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового 

призначення – для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 

01.02), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди) у гр. Бережної Юлії 

Анатоліївни.  

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 



 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Четверта сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Кікоть В.В.  

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Кікоть Вікторії Вікторівни, жительки м. Суми, 

вул. Ковпака, буд. 35, кв. 128 про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність загальною 

(орієнтовною) площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок категорії земель сільськогосподарського 

призначення, яка розташована за межами населених пунктів на території 

Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області, 

керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122 Земельного кодексу України, 

Законом України «Про землеустрій» та ст.ст. 26,59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з Державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну 

ділянку площею 132,9603 з кадастровим номером 5924785000:15:004:0037, 

Нижньосироватська сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Кікоть Вікторії Вікторівні у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності  

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 

(ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 132,9603 з 

кадастровим номером 5924785000:15:004:0037 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового 

призначення – для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 

01.02), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди) у гр. Бережної Юлії 

Анатоліївни.  

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 



 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Четверта сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Думі С.М.  

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Думи Світлани Миколаївни, жительки                      

с. Хухра, вул. Островського, буд. 5 про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

загальною (орієнтовною) площею 2,00 га для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок категорії земель 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населених 

пунктів на території Нижньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області, керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122 Земельного 

кодексу України, Законом України «Про землеустрій» та ст.ст. 26,59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з 

Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності на земельну ділянку площею 132,9603 з кадастровим номером 

5924785000:15:004:0037, Нижньосироватська сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Думі Світлані Миколаївні у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності  

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 

(ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 132,9603 з 

кадастровим номером 5924785000:15:004:0037 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового 

призначення – для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 

01.02), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди) у гр. Бережної Юлії 

Анатоліївни.  

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 



 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Четверта сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Нагорній О.І.  

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Нагорної Олени Іванівни, жительки                      

м. Суми, вул. 20 років Перемоги, буд. 3-А, кв. 14 про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність загальною (орієнтовною) площею 2,00 га для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок категорії земель 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населених 

пунктів на території Нижньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області, керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122 Земельного 

кодексу України, Законом України «Про землеустрій» та ст.ст. 26,59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з 

Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності на земельну ділянку площею 132,9603 з кадастровим номером 

5924785000:15:004:0037, Нижньосироватська сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Нагорній Олені Іванівні у наданні дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності  

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 

(ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 132,9603 з 

кадастровим номером 5924785000:15:004:0037 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового 

призначення – для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 

01.02), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди) у гр. Бережної Юлії 

Анатоліївни.  

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 



 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Четверта сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Суботіній А.В.  

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Суботіної Аліни Володимирівни, жительки                      

м. Суми, вул. Ковпака, буд. 43, кв. 106 про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

загальною (орієнтовною) площею 2,00 га для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок категорії земель 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населених 

пунктів на території Нижньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області, керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122 Земельного 

кодексу України, Законом України «Про землеустрій» та ст.ст. 26,59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з 

Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності на земельну ділянку площею 132,9603 з кадастровим номером 

5924785000:15:004:0037, Нижньосироватська сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Суботіній Аліні Володимирівні у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності  

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 

(ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 132,9603 з 

кадастровим номером 5924785000:15:004:0037 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового 

призначення – для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 

01.02), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди) у гр. Бережної Юлії 

Анатоліївни.  

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 



 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Четверта сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Колмаковій К.М.  

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Колмакової Катерини Микитівни, жительки                      

м. Суми, вул. Богуна, буд. 16, кв. 72 про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

загальною (орієнтовною) площею 2,00 га для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок категорії земель 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населених 

пунктів на території Нижньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області, керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122 Земельного 

кодексу України, Законом України «Про землеустрій» та ст.ст. 26,59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з 

Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності на земельну ділянку площею 132,9603 з кадастровим номером 

5924785000:15:004:0037, Нижньосироватська сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Колмаковій Катерині Микитівні у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності  

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 

(ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 132,9603 з 

кадастровим номером 5924785000:15:004:0037 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового 

призначення – для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 

01.02), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди) у гр. Бережної Юлії 

Анатоліївни.  

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 



 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Четверта сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Буштаренко З.Р.  

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Буштаренко Заріни Романівни, жительки                      

с. Піщане, вул. Лугова, буд. 26 про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність загальною 

(орієнтовною) площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок категорії земель сільськогосподарського 

призначення, яка розташована за межами населених пунктів на території 

Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області, 

керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122 Земельного кодексу України, 

Законом України «Про землеустрій» та ст.ст. 26,59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з Державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну 

ділянку площею 132,9603 з кадастровим номером 5924785000:15:004:0037, 

Нижньосироватська сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Буштаренко Заріні Романівні у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності  

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 

(ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 132,9603 з 

кадастровим номером 5924785000:15:004:0037 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового 

призначення – для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 

01.02), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди) у гр. Бережної Юлії 

Анатоліївни.  

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 



 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Четверта сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Журенко М.Ю.  

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Журенко Марини Юріївни, жительки м. Суми, 

вул. Богуна, буд. 16, кв. 46 про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність загальною 

(орієнтовною) площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок категорії земель сільськогосподарського 

призначення, яка розташована за межами населених пунктів на території 

Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області, 

керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122 Земельного кодексу України, 

Законом України «Про землеустрій» та ст.ст. 26,59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з Державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну 

ділянку площею 132,9603 з кадастровим номером 5924785000:15:004:0037, 

Нижньосироватська сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Журенко Марині Юріївні у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності  

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 

(ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 132,9603 з 

кадастровим номером 5924785000:15:004:0037 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового 

призначення – для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 

01.02), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди) у гр. Бережної Юлії 

Анатоліївни.  

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 



 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Четверта сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Пташці А.О.  

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Пташки Анастасії Олександрівни, жительки                

с. Чернеччина, вул. 40 років Перемоги, буд. 20 про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність загальною (орієнтовною) площею 2,00 га для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок категорії земель 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населених 

пунктів на території Нижньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області, керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122 Земельного 

кодексу України, Законом України «Про землеустрій» та ст.ст. 26,59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з 

Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності на земельну ділянку площею 132,9603 з кадастровим номером 

5924785000:15:004:0037, Нижньосироватська сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Пташці Анастасії Олександрівні у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності  

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 

(ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 132,9603 з 

кадастровим номером 5924785000:15:004:0037 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового 

призначення – для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 

01.02), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди) у гр. Бережної Юлії 

Анатоліївни.  

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 



 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Четверта сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Хряпіній Т.В.  

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Хряпіної Тетяні Володимирівни, жительки                

смт. Степанівка, вул. Завгородньої, буд. 163 про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність загальною (орієнтовною) площею 2,00 га для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок категорії земель 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населених 

пунктів на території Нижньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області, керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122 Земельного 

кодексу України, Законом України «Про землеустрій» та ст.ст. 26,59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з 

Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності на земельну ділянку площею 132,9603 з кадастровим номером 

5924785000:15:004:0037, Нижньосироватська сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Хряпіній Тетяні Володимирівні у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності  

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 

(ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 132,9603 з 

кадастровим номером 5924785000:15:004:0037 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового 

призначення – для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 

01.02), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди) у гр. Бережної Юлії 

Анатоліївни.  

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 



 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Четверта сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Максимовій Н.В.  

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Максимової Наталії Вікторівни, жительки                

м. Суми, вул. Ковпака, буд. 35, кв. 128 про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

загальною (орієнтовною) площею 2,00 га для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок категорії земель 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населених 

пунктів на території Нижньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області, керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122 Земельного 

кодексу України, Законом України «Про землеустрій» та ст.ст. 26,59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з 

Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності на земельну ділянку площею 132,9603 з кадастровим номером 

5924785000:15:004:0037, Нижньосироватська сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Максимовій Наталії Вікторівні у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності  

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 

(ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 132,9603 з 

кадастровим номером 5924785000:15:004:0037 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового 

призначення – для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 

01.02), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди) у гр. Бережної Юлії 

Анатоліївни.  

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 



 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Четверта сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Гізатуліній Ю.С.  

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Гізатуліної Юлії Сергіївни, жительки м. Суми, 

вул. Данила Галицького, буд. 56, кв. 4 про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

загальною (орієнтовною) площею 2,00 га для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок категорії земель 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населених 

пунктів на території Нижньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області, керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122 Земельного 

кодексу України, Законом України «Про землеустрій» та ст.ст. 26,59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з 

Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності на земельну ділянку площею 132,9603 з кадастровим номером 

5924785000:15:004:0037, Нижньосироватська сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Гізатуліній Юлії Сергіївні у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності  

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 

(ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 132,9603 з 

кадастровим номером 5924785000:15:004:0037 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового 

призначення – для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 

01.02), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди) у гр. Бережної Юлії 

Анатоліївни.  

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 



 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 

 

Четверта сесія 

 

Восьмого скликання 

 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Бережному С.О.  

для ведення фермерського господарства 
 

 

Розглянувши заяву гр. Бережного Сергія Олександровича, 

зареєстрованого за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Новомістенська, 

буд. 6, кв. 18 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею в 

розмірі земельної частки (паю) 4,72 га для ведення фермерського 

господарства за рахунок категорії земель сільськогосподарського 

призначення, які знаходяться в користуванні фермерського господарства, 

розташована за межами населених пунктів на території Нижньосироватської 

сільської ради Сумського району Сумської області, керуючись ст.ст. 

12,31,32,79-1,118,121,122 Земельного кодексу України, Законом України 

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

самоврядування в Україні», враховуючи витяг з Державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну 

ділянку площею 132,9603 з кадастровим номером 5924785000:15:004:0037, 

Нижньосироватська сільська рада вирішила: 
 

1. Відмовити гр. Бережному Сергію Олександровичу у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в розмірі земельної частки (паю) площею 4,72 га для ведення 

фермерського господарства за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка 

розташована за межами населених пунктів на території Нижньосироватської 

сільської ради Сумського району Сумської області з підстав: 

невідповідності  вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-

правових актів (ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 132,9603 з 

кадастровим номером 5924785000:15:004:0037 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового 



призначення – для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 

01.02), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди) у гр. Бережної Юлії 

Анатоліївни.  

 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 

 

Четверта сесія 

 

Восьмого скликання 

 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Бережній Ю.А.  

для ведення фермерського господарства 
 

 

Розглянувши заяву гр. Бережної Юлії Анатоліївни, зареєстрованої за 

адресою: Сумська область, Сумський район, Великочернеччинська сільська 

рада, Котеджний масив, вул. Зоряна, буд. 1 про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею в розмірі земельної частки (паю) 4,72 га для 

ведення фермерського господарства за рахунок категорії земель 

сільськогосподарського призначення, які знаходяться в користуванні 

фермерського господарства, розташована за межами населених пунктів на 

території Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської 

області, керуючись ст.ст. 12,31,32,79-1,118,121,122 Земельного кодексу 

України, Законом України «Про землеустрій» та ст.ст. 26,59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з Державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 

на земельну ділянку площею 132,9603 з кадастровим номером 

5924785000:15:004:0037, Нижньосироватська сільська рада вирішила: 
 

1. Відмовити гр. Бережній Юлії Анатоліївні у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в розмірі земельної частки (паю) площею 4,72 га для ведення 

фермерського господарства за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка 

розташована за межами населених пунктів на території Нижньосироватської 

сільської ради Сумського району Сумської області з підстав: 

невідповідності  вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-

правових актів (ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 132,9603 з 

кадастровим номером 5924785000:15:004:0037 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового 



призначення – для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 

01.02), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди) у гр. Бережної Юлії 

Анатоліївни.  

 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 

 

Четверта сесія 

 

Восьмого скликання 

 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Бережному К.С.  

для ведення фермерського господарства 
 

 

Розглянувши клопотання гр. Бережного Кирила Сергійовича, 

зареєстрованого за адресою: Сумська область, Сумський район, 

Великочернеччинська сільська рада, Котеджний масив, вул. Зоряна, буд. 1,             

в інтересах якого діє батько Бережний Сергій Олександрович про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність орієнтовною площею в розмірі земельної частки (паю) 

4,72 га для ведення фермерського господарства за рахунок категорії земель 

сільськогосподарського призначення, які знаходяться в користуванні 

фермерського господарства, розташована за межами населених пунктів на 

території Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської 

області, керуючись ст.ст. 12,31,32,79-1,118,121,122 Земельного кодексу 

України, Законом України «Про землеустрій» та ст.ст. 26,59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з Державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 

на земельну ділянку площею 132,9603 з кадастровим номером 

5924785000:15:004:0037, Нижньосироватська сільська рада вирішила: 
 

1. Відмовити гр. Бережному Кирилу Сергійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в розмірі земельної частки (паю) площею 4,72 га для ведення 

фермерського господарства за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка 

розташована за межами населених пунктів на території Нижньосироватської 

сільської ради Сумського району Сумської області з підстав: 

невідповідності  вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-

правових актів (ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 132,9603 з 

кадастровим номером 5924785000:15:004:0037 з цільовим призначенням – 



землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового 

призначення – для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 

01.02), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди) у гр. Бережної Юлії 

Анатоліївни.  

 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 

 

Четверта сесія 

 

Восьмого скликання 

 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Бережному В.С.  

для ведення фермерського господарства 
 

 

Розглянувши клопотання гр. Бережного Владислава Сергійовича, 

зареєстрованого за адресою: Сумська область, Сумський район, 

Великочернеччинська сільська рада, Котеджний масив, вул. Зоряна, буд. 1,             

в інтересах якого діє батько Бережний Сергій Олександрович про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність орієнтовною площею в розмірі земельної частки (паю) 

4,72 га для ведення фермерського господарства за рахунок категорії земель 

сільськогосподарського призначення, які знаходяться в користуванні 

фермерського господарства, розташована за межами населених пунктів на 

території Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської 

області, керуючись ст.ст. 12,31,32,79-1,118,121,122 Земельного кодексу 

України, Законом України «Про землеустрій» та ст.ст. 26,59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з Державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 

на земельну ділянку площею 132,9603 з кадастровим номером 

5924785000:15:004:0037, Нижньосироватська сільська рада вирішила: 
 

1. Відмовити гр. Бережному Владиславу Сергійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в розмірі земельної частки (паю) площею 4,72 га для ведення 

фермерського господарства за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка 

розташована за межами населених пунктів на території Нижньосироватської 

сільської ради Сумського району Сумської області з підстав: 

невідповідності  вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-

правових актів (ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 132,9603 з 

кадастровим номером 5924785000:15:004:0037 з цільовим призначенням – 



землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового 

призначення – для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 

01.02), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди) у гр. Бережної Юлії 

Анатоліївни.  

 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 

 

Четверта сесія 

 

Восьмого скликання 

 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Бережній М.С.  

для ведення особистого селянського господарства 
 

 

Розглянувши клопотання гр. Бережної Меланії Сергіївни, зареєстрованої 

за адресою: Сумська область, Сумський район, Великочернеччинська 

сільська рада, Котеджний масив, вул. Зоряна, буд. 1, в інтересах якої діє 

батько Бережний Сергій Олександрович про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок категорії земель сільськогосподарського 

призначення, яка розташована за межами населених пунктів на території 

Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області, 

керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122 Земельного кодексу України, 

Законом України «Про землеустрій» та ст.ст. 26,59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з Державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну 

ділянку площею 132,9603 з кадастровим номером 5924785000:15:004:0037, 

Нижньосироватська сільська рада вирішила: 
 

1. Відмовити гр. Бережній Меланії Сергіївні у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності  

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 

(ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 132,9603 з 

кадастровим номером 5924785000:15:004:0037 з цільовим призначенням –  
 



 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового 

призначення – для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 

01.02), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди) у гр. Бережної Юлії 

Анатоліївни.  

 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 

 

Четверта сесія 

 

Восьмого скликання 

 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Бережному М.С.  

для ведення особистого селянського господарства 
 

 

Розглянувши клопотання гр. Бережного Макара Сергійовича, 

зареєстрованого за адресою: Сумська область, Сумський район, 

Великочернеччинська сільська рада, Котеджний масив, вул. Зоряна, буд. 1,             

в інтересах якого діє батько Бережний Сергій Олександрович про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок категорії земель 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населених 

пунктів на території Нижньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області, керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122 Земельного 

кодексу України, Законом України «Про землеустрій» та ст.ст. 26,59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з 

Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності на земельну ділянку площею 132,9603 з кадастровим номером 

5924785000:15:004:0037, Нижньосироватська сільська рада вирішила: 
 

1. Відмовити гр. Бережному Макару Сергійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності  

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 

(ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 132,9603 з 

кадастровим номером 5924785000:15:004:0037 з цільовим призначенням –  
 



 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового 

призначення – для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 

01.02), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди) у гр. Бережної Юлії 

Анатоліївни.  

 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 

 

Четверта сесія 

 

Восьмого скликання 

 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Бережному В.С.  

для ведення особистого селянського господарства 
 

 

Розглянувши клопотання гр. Бережного Владислава Сергійовича, 

зареєстрованого за адресою: Сумська область, Сумський район, 

Великочернеччинська сільська рада, Котеджний масив, вул. Зоряна, буд. 1,             

в інтересах якого діє батько Бережний Сергій Олександрович про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок категорії земель 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населених 

пунктів на території Нижньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області, керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122 Земельного 

кодексу України, Законом України «Про землеустрій» та ст.ст. 26,59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з 

Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності на земельну ділянку площею 132,9603 з кадастровим номером 

5924785000:15:004:0037, Нижньосироватська сільська рада вирішила: 
 

1. Відмовити гр. Бережному Владиславу Сергійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності  

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 

(ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 132,9603 з 

кадастровим номером 5924785000:15:004:0037 з цільовим призначенням –  
 



 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового 

призначення – для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 

01.02), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди) у гр. Бережної Юлії 

Анатоліївни.  

 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 

 

Четверта сесія 

 

Восьмого скликання 

 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Бережному К.С.  

для ведення особистого селянського господарства 
 

 

Розглянувши клопотання гр. Бережного Кирила Сергійовича, 

зареєстрованого за адресою: Сумська область, Сумський район, 

Великочернеччинська сільська рада, Котеджний масив, вул. Зоряна, буд. 1,             

в інтересах якого діє батько Бережний Сергій Олександрович про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок категорії земель 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населених 

пунктів на території Нижньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області, керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122 Земельного 

кодексу України, Законом України «Про землеустрій» та ст.ст. 26,59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з 

Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності на земельну ділянку площею 132,9603 з кадастровим номером 

5924785000:15:004:0037, Нижньосироватська сільська рада вирішила: 
 

1. Відмовити гр. Бережному Кирилу Сергійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності  

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 

(ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 132,9603 з 

кадастровим номером 5924785000:15:004:0037 з цільовим призначенням – 



землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового 

призначення – для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 

01.02), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди) у гр. Бережної Юлії 

Анатоліївни.  

 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Четверта сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Ульянкіну А.О.  

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Ульянкіна Артема Олександровича, жителя            

м. Суми, вул. Лермонтова, буд. 17, кв. 140 про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність загальною (орієнтовною) площею 2,00 га для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок категорії земель 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населених 

пунктів на території Нижньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області, керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122 Земельного 

кодексу України, Законом України «Про землеустрій» та ст.ст. 26,59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з 

Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності на земельну ділянку площею 132,9603 з кадастровим номером 

5924785000:15:004:0037, Нижньосироватська сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Ульянкіну Артему Олександровичу у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності  

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 

(ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 132,9603 з 

кадастровим номером 5924785000:15:004:0037 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового 

призначення – для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 

01.02), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди) у гр. Бережної Юлії 

Анатоліївни.  
 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 



 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Четверта сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Желіба В.А.  

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Желіба Вадима Анатолійовича, жителя 

Чернігівської області, Срібнянського району, с. Харитонівка,                                

вул. Новоселівська, буд. 49 про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність загальною 

(орієнтовною) площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок категорії земель сільськогосподарського 

призначення, яка розташована за межами населених пунктів на території 

Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області, 

керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122 Земельного кодексу України, 

Законом України «Про землеустрій» та ст.ст. 26,59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з Державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну 

ділянку площею 132,9603 з кадастровим номером 5924785000:15:004:0037, 

Нижньосироватська сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Желіба Вадиму Анатолійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності  

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 

(ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 132,9603 з 

кадастровим номером 5924785000:15:004:0037 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового 

призначення – для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 

01.02), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди) у гр. Бережної Юлії 

Анатоліївни.  
 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 



 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Четверта сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Панфілову Р.М.  

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Панфілова Радіона Миколайовича, жителя            

м. Суми, вул. Гетьмана Мазепи, буд. 14 про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

загальною (орієнтовною) площею 2,00 га для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок категорії земель 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населених 

пунктів на території Нижньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області, керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122 Земельного 

кодексу України, Законом України «Про землеустрій» та ст.ст. 26,59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з 

Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності на земельну ділянку площею 132,9603 з кадастровим номером 

5924785000:15:004:0037, Нижньосироватська сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Панфілову Радіону Миколайовичу у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності  

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 

(ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 132,9603 з 

кадастровим номером 5924785000:15:004:0037 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового 

призначення – для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 

01.02), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди) у гр. Бережної Юлії 

Анатоліївни.  
 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 



 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Четверта сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Пройдакову В.С.  

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Пройдакова Вячеслава Сергійовича, жителя                    

с. Стецьківка, вул. Садова, буд. 10, кв. 12 про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність загальною (орієнтовною) площею 2,00 га для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок категорії земель 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населених 

пунктів на території Нижньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області, керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122 Земельного 

кодексу України, Законом України «Про землеустрій» та ст.ст. 26,59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з 

Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності на земельну ділянку площею 132,9603 з кадастровим номером 

5924785000:15:004:0037, Нижньосироватська сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Пройдакову Вячеславу Сергійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності  

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 

(ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 132,9603 з 

кадастровим номером 5924785000:15:004:0037 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового 

призначення – для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 

01.02), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди) у гр. Бережної Юлії 

Анатоліївни.  
 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 



 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Четверта сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Горбась В.С.  

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Горбась Владислава Сергійовича, жителя                    

м. Суми, вул. Робітнича, буд. 84, кв. 80 про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

загальною (орієнтовною) площею 2,00 га для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок категорії земель 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населених 

пунктів на території Нижньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області, керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122 Земельного 

кодексу України, Законом України «Про землеустрій» та ст.ст. 26,59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з 

Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності на земельну ділянку площею 132,9603 з кадастровим номером 

5924785000:15:004:0037, Нижньосироватська сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Горбась Владиславу Сергійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності  

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 

(ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 132,9603 з 

кадастровим номером 5924785000:15:004:0037 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового 

призначення – для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 

01.02), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди) у гр. Бережної Юлії 

Анатоліївни.  
 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 



 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Четверта сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Ховратенку А.А.  

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Ховратенка Артема Андрійовича, жителя                    

м. Суми, вул. Ярослава Мудрого, буд. 25, кв. 36 про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність загальною (орієнтовною) площею 2,00 га для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок категорії земель 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населених 

пунктів на території Нижньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області, керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122 Земельного 

кодексу України, Законом України «Про землеустрій» та ст.ст. 26,59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з 

Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності на земельну ділянку площею 132,9603 з кадастровим номером 

5924785000:15:004:0037, Нижньосироватська сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Ховратенку Артему Андрійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності  

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 

(ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 132,9603 з 

кадастровим номером 5924785000:15:004:0037 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового 

призначення – для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 

01.02), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди) у гр. Бережної Юлії 

Анатоліївни.  
 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 



 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Четверта сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Сіробабі С.С.  

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Сіробаби Сергія Сергійовича, жителя                    

с. Стецьківка, вул. Дмитрівська, буд. 90 про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

загальною (орієнтовною) площею 2,00 га для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок категорії земель 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населених 

пунктів на території Нижньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області, керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122 Земельного 

кодексу України, Законом України «Про землеустрій» та ст.ст. 26,59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з 

Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності на земельну ділянку площею 132,9603 з кадастровим номером 

5924785000:15:004:0037, Нижньосироватська сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Сіробабі Сергію Сергійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності  

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 

(ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 132,9603 з 

кадастровим номером 5924785000:15:004:0037 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового 

призначення – для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 

01.02), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди) у гр. Бережної Юлії 

Анатоліївни.  
 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 



 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Четверта сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Гриненку Є.С.  

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Гриненка Євгенія Сергійовича, жителя м. Суми, 

вул. Харківська, буд. 40/1, кв. 169 про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

загальною (орієнтовною) площею 2,00 га для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок категорії земель 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населених 

пунктів на території Нижньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області, керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122 Земельного 

кодексу України, Законом України «Про землеустрій» та ст.ст. 26,59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з 

Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності на земельну ділянку площею 132,9603 з кадастровим номером 

5924785000:15:004:0037, Нижньосироватська сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Гриненку Євгенію Сергійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності  

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 

(ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 132,9603 з 

кадастровим номером 5924785000:15:004:0037 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового 

призначення – для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 

01.02), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди) у гр. Бережної Юлії 

Анатоліївни.  
 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 



 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Четверта сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Рябоконь А.Ю.  

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Рябоконь Андрія Юрійовича, жителя м. Суми, 

вул. Охтирська, буд. 17, кв. 313 про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність загальною 

(орієнтовною) площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок категорії земель сільськогосподарського 

призначення, яка розташована за межами населених пунктів на території 

Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області, 

керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122 Земельного кодексу України, 

Законом України «Про землеустрій» та ст.ст. 26,59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з Державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну 

ділянку площею 132,9603 з кадастровим номером 5924785000:15:004:0037, 

Нижньосироватська сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Рябоконь Андрію Юрійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності  

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 

(ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 132,9603 з 

кадастровим номером 5924785000:15:004:0037 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового 

призначення – для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 

01.02), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди) у гр. Бережної Юлії 

Анатоліївни.  
 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 



 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Четверта сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Нестеренку А.В.  

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Нестеренка Анатолія Володимировича, жителя            

м. Суми, вул. Народна, буд. 9 про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність загальною 

(орієнтовною) площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок категорії земель сільськогосподарського 

призначення, яка розташована за межами населених пунктів на території 

Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області, 

керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122 Земельного кодексу України, 

Законом України «Про землеустрій» та ст.ст. 26,59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з Державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну 

ділянку площею 132,9603 з кадастровим номером 5924785000:15:004:0037, 

Нижньосироватська сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Нестеренку Анатолію Володимировичу у наданні дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності  

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 

(ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 132,9603 з 

кадастровим номером 5924785000:15:004:0037 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового 

призначення – для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 

01.02), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди) у гр. Бережної Юлії 

Анатоліївни.  
 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 



 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Четверта сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Сорокіну С.О.  

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Сорокіна Сергія Олександровича, жителя            

м. Суми, вул. Заозерна, буд. 40 про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність загальною 

(орієнтовною) площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок категорії земель сільськогосподарського 

призначення, яка розташована за межами населених пунктів на території 

Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області, 

керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122 Земельного кодексу України, 

Законом України «Про землеустрій» та ст.ст. 26,59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з Державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну 

ділянку площею 132,9603 з кадастровим номером 5924785000:15:004:0037, 

Нижньосироватська сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Сорокіну Сергію Олександровичу у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності  

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 

(ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 132,9603 з 

кадастровим номером 5924785000:15:004:0037 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового 

призначення – для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 

01.02), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди) у гр. Бережної Юлії 

Анатоліївни.  
 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 



 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Четверта сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Білокінь Р.С.  

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Білокінь Романа Сергійовича, жителя м. Суми, 

вул. Тельмана, буд. 19 про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність загальною 

(орієнтовною) площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок категорії земель сільськогосподарського 

призначення, яка розташована за межами населених пунктів на території 

Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області, 

керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122 Земельного кодексу України, 

Законом України «Про землеустрій» та ст.ст. 26,59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з Державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну 

ділянку площею 132,9603 з кадастровим номером 5924785000:15:004:0037, 

Нижньосироватська сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Білокінь Роману Сергійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності  

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 

(ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 132,9603 з 

кадастровим номером 5924785000:15:004:0037 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового 

призначення – для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 

01.02), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди) у гр. Бережної Юлії 

Анатоліївни.  
 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 



 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Четверта сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Тимченку І.А.  

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Тимченка Ігоря Анатолійовича, жителя                    

м. Суми, вул. Реміснича, буд. 35, кв. 2 про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

загальною (орієнтовною) площею 2,00 га для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок категорії земель 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населених 

пунктів на території Нижньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області, керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122 Земельного 

кодексу України, Законом України «Про землеустрій» та ст.ст. 26,59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з 

Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності на земельну ділянку площею 132,9603 з кадастровим номером 

5924785000:15:004:0037, Нижньосироватська сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Тимченку Ігорю Анатолійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності  

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 

(ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 132,9603 з 

кадастровим номером 5924785000:15:004:0037 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового 

призначення – для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 

01.02), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди) у гр. Бережної Юлії 

Анатоліївни.  
 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 



 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Четверта сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Ступаченку Ю.О.  

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Ступаченка Юліана Олександровича, жителя                    

м. Глухів, вул. Трьохсвятська, буд. 22 про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

загальною (орієнтовною) площею 2,00 га для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок категорії земель 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населених 

пунктів на території Нижньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області, керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122 Земельного 

кодексу України, Законом України «Про землеустрій» та ст.ст. 26,59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з 

Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності на земельну ділянку площею 132,9603 з кадастровим номером 

5924785000:15:004:0037, Нижньосироватська сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Ступаченку Юліану Олександровичу у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності  

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 

(ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 132,9603 з 

кадастровим номером 5924785000:15:004:0037 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового 

призначення – для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 

01.02), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди) у гр. Бережної Юлії 

Анатоліївни.  
 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 



 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Четверта сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Лучкіну Д.М.  

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Лучкіна Дениса Миколайовича, жителя                    

смт. Степанівка, вул. Гагаріна, буд. 1 про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

загальною (орієнтовною) площею 2,00 га для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок категорії земель 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населених 

пунктів на території Нижньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області, керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122 Земельного 

кодексу України, Законом України «Про землеустрій» та ст.ст. 26,59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з 

Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності на земельну ділянку площею 132,9603 з кадастровим номером 

5924785000:15:004:0037, Нижньосироватська сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Лучкіну Денису Миколайовичу у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності  

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 

(ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 132,9603 з 

кадастровим номером 5924785000:15:004:0037 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового 

призначення – для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 

01.02), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди) у гр. Бережної Юлії 

Анатоліївни.  
 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 



 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Четверта сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Мовчанюк Є.В.  

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Мовчанюк Євгена Валерійовича, жителя м. Суми,             

вул. Кооперативна, буд. 6, кв. 49 про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

загальною (орієнтовною) площею 2,00 га для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок категорії земель 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населених 

пунктів на території Нижньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області, керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122 Земельного 

кодексу України, Законом України «Про землеустрій» та ст.ст. 26,59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з 

Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності на земельну ділянку площею 132,9603 з кадастровим номером 

5924785000:15:004:0037, Нижньосироватська сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Мовчанюк Євгену Валерійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності  

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 

(ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 132,9603 з 

кадастровим номером 5924785000:15:004:0037 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового 

призначення – для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 

01.02), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди) у гр. Бережної Юлії 

Анатоліївни.  
 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 



 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Четверта сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Кабаніну В.В.  

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Кабаніна Віктора Вікторовича, жителя м. Суми,             

вул. Шкільна, буд. 11 про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність загальною 

(орієнтовною) площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок категорії земель сільськогосподарського 

призначення, яка розташована за межами населених пунктів на території 

Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області, 

керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122 Земельного кодексу України, 

Законом України «Про землеустрій» та ст.ст. 26,59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з Державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну 

ділянку площею 132,9603 з кадастровим номером 5924785000:15:004:0037, 

Нижньосироватська сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Кабаніну Віктору Вікторовичу у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності  

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 

(ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 132,9603 з 

кадастровим номером 5924785000:15:004:0037 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового 

призначення – для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 

01.02), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди) у гр. Бережної Юлії 

Анатоліївни.  
 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 



 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Четверта сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Куценку А.П.  

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Куценка Андрія Петровича, жителя м. Суми,             

вул. Лугова, буд. 4, кв. 3 про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність загальною 

(орієнтовною) площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок категорії земель сільськогосподарського 

призначення, яка розташована за межами населених пунктів на території 

Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області, 

керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122 Земельного кодексу України, 

Законом України «Про землеустрій» та ст.ст. 26,59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з Державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну 

ділянку площею 132,9603 з кадастровим номером 5924785000:15:004:0037, 

Нижньосироватська сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Куценку Андрію Петровичу у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності  

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 

(ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 132,9603 з 

кадастровим номером 5924785000:15:004:0037 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового 

призначення – для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 

01.02), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди) у гр. Бережної Юлії 

Анатоліївни.  
 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 



 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Четверта сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Великодному О.В.  

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Великодного Олексія Васильовича, жителя                   

м. Суми, вул. Металургів, буд. 17, кв. 421, 422 про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність загальною (орієнтовною) площею 2,00 га для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок категорії земель 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населених 

пунктів на території Нижньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області, керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122 Земельного 

кодексу України, Законом України «Про землеустрій» та ст.ст. 26,59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з 

Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності на земельну ділянку площею 132,9603 з кадастровим номером 

5924785000:15:004:0037, Нижньосироватська сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Великодному Олексію Васильовичу у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності  

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 

(ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 132,9603 з 

кадастровим номером 5924785000:15:004:0037 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового 

призначення – для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 

01.02), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди) у гр. Бережної Юлії 

Анатоліївни.  
 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 



 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Четверта сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Нагорному М.М.  

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Нагорного Миколи Майовича, жителя м. Суми,               

вул. Шкільна, буд. 10 про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність загальною 

(орієнтовною) площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок категорії земель сільськогосподарського 

призначення, яка розташована за межами населених пунктів на території 

Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області, 

керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122 Земельного кодексу України, 

Законом України «Про землеустрій» та ст.ст. 26,59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з Державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну 

ділянку площею 132,9603 з кадастровим номером 5924785000:15:004:0037, 

Нижньосироватська сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Нагорному Миколі Майовичу у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності  

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 

(ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 132,9603 з 

кадастровим номером 5924785000:15:004:0037 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового 

призначення – для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 

01.02), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди) у гр. Бережної Юлії 

Анатоліївни.  
 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 



 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Четверта сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Михну І.М.  

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Михна Ігоря Михайловича, жителя м. Суми,               

вул. Ковпака, буд. 53, кв. 73 про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність загальною 

(орієнтовною) площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок категорії земель сільськогосподарського 

призначення, яка розташована за межами населених пунктів на території 

Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області, 

керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122 Земельного кодексу України, 

Законом України «Про землеустрій» та ст.ст. 26,59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з Державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну 

ділянку площею 132,9603 з кадастровим номером 5924785000:15:004:0037, 

Нижньосироватська сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Михну Ігорю Михайловичу у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності  

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 

(ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 132,9603 з 

кадастровим номером 5924785000:15:004:0037 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового 

призначення – для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 

01.02), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди) у гр. Бережної Юлії 

Анатоліївни.  
 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 



 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Четверта сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Зоренку В.В.  

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Зоренка Владислава Вячеславовича, жителя                   

м. Суми, с. Піщане, вул. Першотравнева, буд. 13 про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність загальною (орієнтовною) площею 2,00 га для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок категорії земель 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населених 

пунктів на території Нижньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області, керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122 Земельного 

кодексу України, Законом України «Про землеустрій» та ст.ст. 26,59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з 

Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності на земельну ділянку площею 132,9603 з кадастровим номером 

5924785000:15:004:0037, Нижньосироватська сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Зоренку Владиславу Вячеславовичу у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності  

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 

(ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 132,9603 з 

кадастровим номером 5924785000:15:004:0037 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового 

призначення – для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 

01.02), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди) у гр. Бережної Юлії 

Анатоліївни.  
 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 



 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Четверта сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Надточій А.В.  

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Надточій Андрія Віталійовича, жителя м. Суми, 

вул. Дем’яна Коротченка, буд. 18, кв. 103 про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність загальною (орієнтовною) площею 2,00 га для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок категорії земель 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населених 

пунктів на території Нижньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області, керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122 Земельного 

кодексу України, Законом України «Про землеустрій» та ст.ст. 26,59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з 

Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності на земельну ділянку площею 132,9603 з кадастровим номером 

5924785000:15:004:0037, Нижньосироватська сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Надточій Андрію Віталійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності  

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 

(ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 132,9603 з 

кадастровим номером 5924785000:15:004:0037 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового 

призначення – для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 

01.02), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди) у гр. Бережної Юлії 

Анатоліївни.  
 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 



 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Четверта сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Волкову Є.В.  

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Волкова Євгенія Володимировича, жителя              

м. Суми, вул. Охтирська, буд. 24, кв. 40 про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

загальною (орієнтовною) площею 2,00 га для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок категорії земель 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населених 

пунктів на території Нижньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області, керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122 Земельного 

кодексу України, Законом України «Про землеустрій» та ст.ст. 26,59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з 

Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності на земельну ділянку площею 132,9603 з кадастровим номером 

5924785000:15:004:0037, Нижньосироватська сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Волкову Євгенію Володимировичу у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності  

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 

(ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 132,9603 з 

кадастровим номером 5924785000:15:004:0037 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового 

призначення – для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 

01.02), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди) у гр. Бережної Юлії 

Анатоліївни.  
 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 



 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Четверта сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 28 травня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Лисенку С.О.  

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Лисенка Станіслава Олеговича, жителя м. Суми, 

вул. Нижньохолодногірська, буд. 8, кв. 52 про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність загальною (орієнтовною) площею 2,00 га для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок категорії земель 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населених 

пунктів на території Нижньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області, керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122 Земельного 

кодексу України, Законом України «Про землеустрій» та ст.ст. 26,59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з 

Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності на земельну ділянку площею 132,9603 з кадастровим номером 

5924785000:15:004:0037, Нижньосироватська сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Лисенку Станіславу Олеговичу у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності  

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 

(ст. 79-1 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 132,9603 з 

кадастровим номером 5924785000:15:004:0037 з цільовим призначенням – 

землі сільськогосподарського призначення та з видом цільового 

призначення – для ведення фермерського господарства (код КВЦПЗ – 

01.02), яка перебуває в користуванні (на умовах оренди) у гр. Бережної Юлії 

Анатоліївни.  
 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
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