
проект 
 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Шоста сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Педос К.В. 

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Педос Катерини Вячеславівни, жительки м. Суми, вул. 

Праці, буд. 2, кв. 41 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність за адресою: Нижньосироватська сільська 

рада Сумського району Сумської області, земельна ділянка 5924785000:13:001:0132, 

для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 2,00 га, 

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», Нижньосироватська сільська рада вирішила: 
 

1. Відмовити гр. Педос Катерині 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 комунальної власності Нижньосироватської 

сільської ради Сумського району Сумської області  загальною площею 7,3061 га з 

кадастровим номером 5924785000:13:001:0132 з цільовим призначенням – землі 

сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення – землі 

запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам, код КВЦПЗ – 16.00).  
 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 

 



 
проект 

 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Шоста сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Павленку Г.І. 

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Павленка Геннадія Івановича, жителя м. Суми, вул. 

Вигонопоселенська, буд. 79 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність за адресою: Нижньосироватська 

сільська рада Сумського району Сумської області, земельна ділянка 

5924785000:09:005:0002, для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною площею 2,00 га, керуючись                   ст.ст. 12,22,35,79-

1,81,116,118,121,122 та п.п. 1,7 Перехідних положень Земельного кодексу України, 

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

Нижньосироватська сільська рада вирішила: 
 

1. Відмовити гр. Павленку Геннадію Івановичу 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 

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, а саме: 

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 22,0447 га з кадастровим 

номером 5924785000:09:005:0002 з цільовим призначенням – землі 

сільськогосподарського призначення, яка рішенням виконавчого комітету 

Нижньосироватської сільської ради народних депутатів від 22.12.1993 року № 117 

«Про приватизацію земельних ділянок на території сільської Ради» була передана 

у приватну власність для ведення садівництва членам садівничого товариства 

«Мрія» при Сумському заводі сільськогосподарського машинобудування 

«Сумсільмаш».  

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 



проект 
 

 

 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Шоста сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Абідовій Т.В. 

для ведення особистого селянського господарства 
 

 

Розглянувши клопотання гр. Абідової Тетяни Володимирівни, жительки             м. 

Суми, вул. Горького, буд. 39, кв. 95 про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність за адресою: 

Нижньосироватська сільська рада Сумського району Сумської області, яка 

розташована біля земельної ділянки 5924785000:13:005:0025, для ведення особистого 

селянського господарства орієнтовною площею 2,00 га, керуючись ст.ст. 

12,19,22,58,59,60,83,118,121,122 Земельного кодексу України та ст.ст. 26,59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Нижньосироватська сільська рада 

вирішила: 
 

1. Відмовити гр. Абідовій 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, яка розташована 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської ради 

Сумського району Сумської області, поряд із земельною ділянкою з кадастровим 

номером 5924785000:13:005:0025, з підстав невідповідності вимогам законів, 

прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 58,59,60 та ч. 4 ст. 83 

Земельного кодексу України) а саме:  

- вказане в клопотанні місце розташування бажаної земельної ділянки співпадає із 

землями водного фонду Нижньосироватської сільської ради (прибережна захисна 

смуга встановлена навколо водойми). 
 

 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 



 
проект 

 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Шоста сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Абідовій Т.В. 

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши клопотання гр. Абідової Тетяни Володимирівни, жительки             м. 

Суми, вул. Горького, буд. 39, кв. 95 про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність за адресою: 

Нижньосироватська сільська рада Сумського району Сумської області, яка 

розташована біля земельної ділянки 5924785000:08:001:0027, для ведення особистого 

селянського господарства орієнтовною площею 2,00 га, керуючись ст.ст. 

12,19,22,53,54,83,118,121,122 Земельного кодексу України, Законом України «Про 

охорону культурної спадщини» та ст.ст. 26,59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Нижньосироватська сільська рада вирішила: 
 

1. Відмовити гр. Абідовій 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, яка розташована 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської ради 

Сумського району Сумської області, поряд із земельною ділянкою з кадастровим 

номером 5924785000:08:001:0027, з підстав невідповідності вимогам законів, 

прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 53,54 та ч. 4 ст. 83 

Земельного кодексу України) та схемі визначення земель, які не можуть передаватись 

у колективну та приватну власність із земель колективних сільськогосподарських 

підприємств «Нива» та «Урожай», розміщених на території Нижньосироватської 

сільської ради Сумського району Сумської області, яка розроблена в 1993 році, а саме:  

- вказане в клопотанні місце розташування бажаної земельної ділянки співпадає із 

землями історико-культурного призначення Нижньосироватської сільської ради 

Сумського району Сумської області, на якому розташовані пам’ятки культурної 

спадщини (кургани). 
 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 



проект 
 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Шоста сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Павленку Г.І. 

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши клопотання гр. Павленка Геннадія Івановича, жителя           м. Суми, 

вул. Вигонопоселенська, буд. 79 про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність за адресою: 

Нижньосироватська сільська рада Сумського району Сумської області, яка 

розташована біля земельної ділянки 5924785000:08:001:0027, для ведення особистого 

селянського господарства орієнтовною площею 2,00 га, керуючись ст.ст. 

12,19,22,53,54,83,118,121,122 Земельного кодексу України, Законом України «Про 

охорону культурної спадщини» та ст.ст. 26,59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Нижньосироватська сільська рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Павленку Геннадію Івановичу 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 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської ради 

Сумського району Сумської області, поряд із земельною ділянкою з кадастровим 

номером 5924785000:08:001:0027, з підстав невідповідності вимогам законів, 

прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 53,54 та ч. 4 ст. 83 

Земельного кодексу України) та схемі визначення земель, які не можуть передаватись 

у колективну та приватну власність із земель колективних сільськогосподарських 

підприємств «Нива» та «Урожай», розміщених на території Нижньосироватської 

сільської ради Сумського району Сумської області, яка розроблена в 1993 році, а саме:  

- вказане в клопотанні місце розташування бажаної земельної ділянки співпадає із 

землями історико-культурного призначення Нижньосироватської сільської ради 

Сумського району Сумської області, на якому розташовані пам’ятки культурної 

спадщини (кургани). 

 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 



проект 
 

 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Шоста сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Гіленченку Ю.В. 

для ведення особистого селянського господарства 
 

 

Розглянувши заяву гр. Гіленченка Юрія Васильовича, жителя м. Суми, вул. 

Холодногірська, буд. 45, кв. 126 про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність за адресою: 

Нижньосироватська сільська рада Сумського району Сумської області, земельна 

ділянка 5924785000:09:005:0002, для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною площею 2,00 га, керуючись                   ст.ст. 12,22,35,79-

1,81,116,118,121,122 та п.п. 1,7 Перехідних положень Земельного кодексу України, 

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

Нижньосироватська сільська рада вирішила: 
 

1. Відмовити гр. Гіленченку Юрію Васильовичу 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 

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, а саме: 

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою загальною площею 22,0447 га з кадастровим 

номером 5924785000:09:005:0002 з цільовим призначенням – землі 

сільськогосподарського призначення, яка рішенням виконавчого комітету 

Нижньосироватської сільської ради народних депутатів від 22.12.1993 року № 117 

«Про приватизацію земельних ділянок на території сільської Ради» була передана 

у приватну власність для ведення садівництва членам садівничого товариства 

«Мрія» при Сумському заводі сільськогосподарського машинобудування 

«Сумсільмаш».  

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 



проект 
 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Шоста сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Білогур В.О. 

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши клопотання гр. Білогур Вікторії Олегівни, жительки           с. Овлаші, 

вул. Роменська, буд. 27, Роменського району про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність за адресою: 

Нижньосироватська сільська рада Сумського району Сумської області, яка 

розташована біля земельної ділянки 5924785000:08:001:0027, для ведення особистого 

селянського господарства орієнтовною площею 2,00 га, керуючись ст.ст. 

12,19,22,53,54,83,118,121,122 Земельного кодексу України, Законом України «Про 

охорону культурної спадщини» та ст.ст. 26,59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Нижньосироватська сільська рада вирішила: 
 

1. Відмовити гр. Білогур Вікторії Олегівні 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 за межами 

населених пунктів на території Нижньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області, поряд із земельною ділянкою з кадастровим номером 

5924785000:08:001:0027, з підстав невідповідності вимогам законів, прийнятих 

відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 53,54 та ч. 4 ст. 83 Земельного 

кодексу України) та схемі визначення земель, які не можуть передаватись у 

колективну та приватну власність із земель колективних сільськогосподарських 

підприємств «Нива» та «Урожай», розміщених на території Нижньосироватської 

сільської ради Сумського району Сумської області, яка розроблена в 1993 році, а саме:  

- вказане в клопотанні місце розташування бажаної земельної ділянки співпадає із 

землями історико-культурного призначення Нижньосироватської сільської ради 

Сумського району Сумської області, на яких розташовані пам’ятки культурної 

спадщини (кургани). 
 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 



 
проект 

 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Шоста сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Луговському В.О. 

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши клопотання гр. Луговського Віталія Олександровича, жителя м. 

Суми, вул. Супруна, буд. 26, прим. 132 про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність за адресою: 

Нижньосироватська сільська рада Сумського району Сумської області, яка 

розташована біля земельної ділянки 5924785000:08:001:0027, для ведення особистого 

селянського господарства орієнтовною площею 2,00 га, керуючись ст.ст. 

12,19,22,53,54,83,118,121,122 Земельного кодексу України, Законом України «Про 

охорону культурної спадщини» та ст.ст. 26,59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Нижньосироватська сільська рада вирішила: 
 

1. Відмовити гр. Луговському Віталію Олександровичу 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 за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області, поряд із земельною ділянкою з кадастровим 

номером 5924785000:08:001:0027, з підстав невідповідності вимогам законів, 

прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 53,54 та ч. 4 ст. 83 

Земельного кодексу України) та схемі визначення земель, які не можуть передаватись 

у колективну та приватну власність із земель колективних сільськогосподарських 

підприємств «Нива» та «Урожай», розміщених на території Нижньосироватської 

сільської ради Сумського району Сумської області, яка розроблена в 1993 році, а саме:  

- вказане в клопотанні місце розташування бажаної земельної ділянки співпадає із 

землями історико-культурного призначення Нижньосироватської сільської ради 

Сумського району Сумської області, на яких розташовані пам’ятки культурної 

спадщини (кургани). 
 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 



проект 
 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Шоста сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Педос К.В. 

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши клопотання гр. Педос Катерини Вячеславівни, жительки    м. Суми, 

вул. Праці, буд. 2, кв. 41 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність за адресою: Нижньосироватська 

сільська рада Сумського району Сумської області, яка розташована біля земельної 

ділянки 5924785000:08:001:0027, для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною площею 2,00 га, керуючись ст.ст. 12,19,22,53,54,83,118,121,122 

Земельного кодексу України, Законом України «Про охорону культурної спадщини» 

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

Нижньосироватська сільська рада вирішила: 
 

1. Відмовити гр. Педос Катерині Вячеславівні 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 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської ради 

Сумського району Сумської області, поряд із земельною ділянкою з кадастровим 

номером 5924785000:08:001:0027, з підстав невідповідності вимогам законів, 

прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 53,54 та ч. 4 ст. 83 

Земельного кодексу України) та схемі визначення земель, які не можуть передаватись 

у колективну та приватну власність із земель колективних сільськогосподарських 

підприємств «Нива» та «Урожай», розміщених на території Нижньосироватської 

сільської ради Сумського району Сумської області, яка розроблена в 1993 році, а саме:  

- вказане в клопотанні місце розташування бажаної земельної ділянки співпадає із 

землями історико-культурного призначення Нижньосироватської сільської ради 

Сумського району Сумської області, на яких розташовані пам’ятки культурної 

спадщини (кургани). 
 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 



 
проект 

 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Шоста сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Педос С.М. 

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши клопотання гр. Педос Світлани Михайлівни, жительки         м. Суми, 

вул. Холодногорська, буд. 128 про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність за адресою: 

Нижньосироватська сільська рада Сумського району Сумської області, яка 

розташована біля земельної ділянки 5924785000:08:001:0027, для ведення особистого 

селянського господарства орієнтовною площею 2,00 га, керуючись ст.ст. 

12,19,22,53,54,83,118,121,122 Земельного кодексу України, Законом України «Про 

охорону культурної спадщини» та ст.ст. 26,59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Нижньосироватська сільська рада вирішила: 
 

1. Відмовити гр. Педос Світлані Михайлівні 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 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської ради 

Сумського району Сумської області, поряд із земельною ділянкою з кадастровим 

номером 5924785000:08:001:0027, з підстав невідповідності вимогам законів, 

прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 53,54 та ч. 4 ст. 83 

Земельного кодексу України) та схемі визначення земель, які не можуть передаватись 

у колективну та приватну власність із земель колективних сільськогосподарських 

підприємств «Нива» та «Урожай», розміщених на території Нижньосироватської 

сільської ради Сумського району Сумської області, яка розроблена в 1993 році, а саме:  

- вказане в клопотанні місце розташування бажаної земельної ділянки співпадає із 

землями історико-культурного призначення Нижньосироватської сільської ради 

Сумського району Сумської області, на яких розташовані пам’ятки культурної 

спадщини (кургани). 
 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 



проект 
 

 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Шоста сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Педосу В.В. 

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши клопотання гр. Педоса В’ячеслава Валерійовича, жителя          м. 

Суми, вул. Холодногірська, буд. 128 про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність за адресою: 

Нижньосироватська сільська рада Сумського району Сумської області, яка 

розташована біля земельної ділянки 5924785000:08:001:0027, для ведення особистого 

селянського господарства орієнтовною площею 2,00 га, керуючись ст.ст. 

12,19,22,53,54,83,118,121,122 Земельного кодексу України, Законом України «Про 

охорону культурної спадщини» та ст.ст. 26,59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Нижньосироватська сільська рада вирішила: 
 

1. Відмовити гр. Педосу В’ячеславу Валерійовичу 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 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської ради 

Сумського району Сумської області, поряд із земельною ділянкою з кадастровим 

номером 5924785000:08:001:0027, з підстав невідповідності вимогам законів, 

прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 53,54 та ч. 4 ст. 83 

Земельного кодексу України) та схемі визначення земель, які не можуть передаватись 

у колективну та приватну власність із земель колективних сільськогосподарських 

підприємств «Нива» та «Урожай», розміщених на території Нижньосироватської 

сільської ради Сумського району Сумської області, яка розроблена в 1993 році, а саме:  

- вказане в клопотанні місце розташування бажаної земельної ділянки співпадає із 

землями історико-культурного призначення Нижньосироватської сільської ради 

Сумського району Сумської області, на яких розташовані пам’ятки культурної 

спадщини (кургани). 
 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 

 



проект 
 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Шоста сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Педосу В.В. 

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши клопотання гр. Педоса В’ячеслава Валерійовича, жителя          м. 

Суми, вул. Холодногірська, буд. 128 про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність за адресою: 

Нижньосироватська сільська рада Сумського району Сумської області, яка 

розташована біля земельної ділянки 5924785000:08:001:0015, для ведення особистого 

селянського господарства орієнтовною площею 2,00 га, керуючись ст.ст. 

12,19,22,53,54,83,118,121,122 Земельного кодексу України, Законом України «Про 

охорону культурної спадщини» та ст.ст. 26,59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Нижньосироватська сільська рада вирішила: 
 

1. Відмовити гр. Педосу В’ячеславу Валерійовичу 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 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської ради 

Сумського району Сумської області, поряд із земельною ділянкою з кадастровим 

номером 5924785000:08:001:0015, з підстав невідповідності вимогам законів, 

прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 53,54 та ч. 4 ст. 83 

Земельного кодексу України) та схемі визначення земель, які не можуть передаватись 

у колективну та приватну власність із земель колективних сільськогосподарських 

підприємств «Нива» та «Урожай», розміщених на території Нижньосироватської 

сільської ради Сумського району Сумської області, яка розроблена в 1993 році, а саме:  

- вказане в клопотанні місце розташування бажаної земельної ділянки співпадає із 

землями історико-культурного призначення Нижньосироватської сільської ради 

Сумського району Сумської області, на яких розташовані пам’ятки культурної 

спадщини (кургани). 
 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 



 
проект 

 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Шоста сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Педосу В.Ф. 

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши клопотання гр. Педоса Валерія Федоровича, жителя                     м. 

Суми, вул. Холодногірська, буд. 128 про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність за адресою: 

Нижньосироватська сільська рада Сумського району Сумської області, яка 

розташована біля земельної ділянки 5924785000:08:001:0015, для ведення особистого 

селянського господарства орієнтовною площею 2,00 га, керуючись ст.ст. 

12,19,22,53,54,83,118,121,122 Земельного кодексу України, Законом України «Про 

охорону культурної спадщини» та ст.ст. 26,59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Нижньосироватська сільська рада вирішила: 
 

1. Відмовити гр. Педосу Валерію Федоровичу 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 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської ради 

Сумського району Сумської області, поряд із земельною ділянкою з кадастровим 

номером 5924785000:08:001:0015, з підстав невідповідності вимогам законів, 

прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 53,54 та ч. 4 ст. 83 

Земельного кодексу України) та схемі визначення земель, які не можуть передаватись 

у колективну та приватну власність із земель колективних сільськогосподарських 

підприємств «Нива» та «Урожай», розміщених на території Нижньосироватської 

сільської ради Сумського району Сумської області, яка розроблена в 1993 році, а саме:  

- вказане в клопотанні місце розташування бажаної земельної ділянки співпадає із 

землями історико-культурного призначення Нижньосироватської сільської ради 

Сумського району Сумської області, на яких розташовані пам’ятки культурної 

спадщини (кургани). 
 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 



проект 
 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Шоста сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Педосу В.Ф. 

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши клопотання гр. Педоса Валерія Федоровича, жителя          м. Суми, 

вул. Холодногірська, буд. 128 про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність за адресою: 

Нижньосироватська сільська рада Сумського району Сумської області, яка 

розташована біля земельної ділянки 5924785000:08:001:0027, для ведення особистого 

селянського господарства орієнтовною площею 2,00 га, керуючись ст.ст. 

12,19,22,53,54,83,118,121,122 Земельного кодексу України, Законом України «Про 

охорону культурної спадщини» та ст.ст. 26,59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Нижньосироватська сільська рада вирішила: 
 

1. Відмовити гр. Педосу Валерію Федоровичу 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 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської ради 

Сумського району Сумської області, поряд із земельною ділянкою з кадастровим 

номером 5924785000:08:001:0027, з підстав невідповідності вимогам законів, 

прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 53,54 та ч. 4 ст. 83 

Земельного кодексу України) та схемі визначення земель, які не можуть передаватись 

у колективну та приватну власність із земель колективних сільськогосподарських 

підприємств «Нива» та «Урожай», розміщених на території Нижньосироватської 

сільської ради Сумського району Сумської області, яка розроблена в 1993 році, а саме:  

- вказане в клопотанні місце розташування бажаної земельної ділянки співпадає із 

землями історико-культурного призначення Нижньосироватської сільської ради 

Сумського району Сумської області, на яких розташовані пам’ятки культурної 

спадщини (кургани). 
 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 



 
проект 

 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Шоста сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Гіленченко О.С. 

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши клопотання гр. Гіленченко Олександри Семенівни, жительки м. 

Суми, вул. Холодногірська, буд. 39, кв. 124 про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність за адресою: 

Нижньосироватська сільська рада Сумського району Сумської області, яка 

розташована біля земельної ділянки 5924785000:08:001:0027, для ведення особистого 

селянського господарства орієнтовною площею 2,00 га, керуючись ст.ст. 

12,19,22,53,54,83,118,121,122 Земельного кодексу України, Законом України «Про 

охорону культурної спадщини» та ст.ст. 26,59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Нижньосироватська сільська рада вирішила: 
 

1. Відмовити гр. Гіленченко Олександрі Семенівні 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 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської ради 

Сумського району Сумської області, поряд із земельною ділянкою з кадастровим 

номером 5924785000:08:001:0027, з підстав невідповідності вимогам законів, 

прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 53,54 та ч. 4 ст. 83 

Земельного кодексу України) та схемі визначення земель, які не можуть передаватись 

у колективну та приватну власність із земель колективних сільськогосподарських 

підприємств «Нива» та «Урожай», розміщених на території Нижньосироватської 

сільської ради Сумського району Сумської області, яка розроблена в 1993 році, а саме:  

- вказане в клопотанні місце розташування бажаної земельної ділянки співпадає із 

землями історико-культурного призначення Нижньосироватської сільської ради 

Сумського району Сумської області, на яких розташовані пам’ятки культурної 

спадщини (кургани). 
 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 



проект 
 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Шоста сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Гіленченку Ю.В. 

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши клопотання гр. Гіленченка Юрія Васильовича, жителя           м. Суми, 

вул. Холодногірська, буд. 45, кв. 126 про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність за адресою: 

Нижньосироватська сільська рада Сумського району Сумської області, яка 

розташована біля земельної ділянки 5924785000:08:001:0015, для ведення особистого 

селянського господарства орієнтовною площею 2,00 га, керуючись ст.ст. 

12,19,22,53,54,83,118,121,122 Земельного кодексу України, Законом України «Про 

охорону культурної спадщини» та ст.ст. 26,59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Нижньосироватська сільська рада вирішила: 
 

1. Відмовити гр. Гіленченку Юрію Васильовичу 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 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської ради 

Сумського району Сумської області, поряд із земельною ділянкою з кадастровим 

номером 5924785000:08:001:0015, з підстав невідповідності вимогам законів, 

прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 53,54 та ч. 4 ст. 83 

Земельного кодексу України) та схемі визначення земель, які не можуть передаватись 

у колективну та приватну власність із земель колективних сільськогосподарських 

підприємств «Нива» та «Урожай», розміщених на території Нижньосироватської 

сільської ради Сумського району Сумської області, яка розроблена в 1993 році, а саме:  

- вказане в клопотанні місце розташування бажаної земельної ділянки співпадає із 

землями історико-культурного призначення Нижньосироватської сільської ради 

Сумського району Сумської області, на яких розташовані пам’ятки культурної 

спадщини (кургани). 
 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 



 
проект 

 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Шоста сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Гіленченку Ю.В. 

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши клопотання гр. Гіленченка Юрія Васильовича, жителя           м. Суми, 

вул. Холодногірська, буд. 45, кв. 126 про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність за адресою: 

Нижньосироватська сільська рада Сумського району Сумської області, яка 

розташована біля земельної ділянки 5924785000:08:001:0015, для ведення особистого 

селянського господарства орієнтовною площею 2,00 га, керуючись ст.ст. 

12,19,22,53,54,83,118,121,122 Земельного кодексу України, Законом України «Про 

охорону культурної спадщини» та ст.ст. 26,59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Нижньосироватська сільська рада вирішила: 
 

1. Відмовити гр. Гіленченку Юрію Васильовичу 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 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської ради 

Сумського району Сумської області, поряд із земельною ділянкою з кадастровим 

номером 5924785000:08:001:0027, з підстав невідповідності вимогам законів, 

прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 53,54 та ч. 4 ст. 83 

Земельного кодексу України) та схемі визначення земель, які не можуть передаватись 

у колективну та приватну власність із земель колективних сільськогосподарських 

підприємств «Нива» та «Урожай», розміщених на території Нижньосироватської 

сільської ради Сумського району Сумської області, яка розроблена в 1993 році, а саме:  

- вказане в клопотанні місце розташування бажаної земельної ділянки співпадає із 

землями історико-культурного призначення Нижньосироватської сільської ради 

Сумського району Сумської області, на яких розташовані пам’ятки культурної 

спадщини (кургани). 
 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 



проект 
 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Шоста сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Гіленченко Є.В. 

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши клопотання гр. Гіленченко Євгенії Валеріївни, жительки           м. 

Суми, вул. Холодногірська, буд. 45, кв. 126 про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність за адресою: 

Нижньосироватська сільська рада Сумського району Сумської області, яка 

розташована біля земельної ділянки 5924785000:08:001:0027, для ведення особистого 

селянського господарства орієнтовною площею 2,00 га, керуючись ст.ст. 

12,19,22,53,54,83,118,121,122 Земельного кодексу України, Законом України «Про 

охорону культурної спадщини» та ст.ст. 26,59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Нижньосироватська сільська рада вирішила: 
 

1. Відмовити гр. Гіленченко Євгенії Валеріївні 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 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської ради 

Сумського району Сумської області, поряд із земельною ділянкою з кадастровим 

номером 5924785000:08:001:0027, з підстав невідповідності вимогам законів, 

прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 53,54 та ч. 4 ст. 83 

Земельного кодексу України) та схемі визначення земель, які не можуть передаватись 

у колективну та приватну власність із земель колективних сільськогосподарських 

підприємств «Нива» та «Урожай», розміщених на території Нижньосироватської 

сільської ради Сумського району Сумської області, яка розроблена в 1993 році, а саме:  

- вказане в клопотанні місце розташування бажаної земельної ділянки співпадає із 

землями історико-культурного призначення Нижньосироватської сільської ради 

Сумського району Сумської області, на яких розташовані пам’ятки культурної 

спадщини (кургани). 
 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 



 
проект 

 

 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Шоста сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Гіленченко Є.В. 

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши клопотання гр. Гіленченко Євгенії Валеріївни, жительки           м. 

Суми, вул. Холодногірська, буд. 45, кв. 126 про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність за адресою: 

Нижньосироватська сільська рада Сумського району Сумської області, яка 

розташована біля земельної ділянки 5924785000:08:001:0015, для ведення особистого 

селянського господарства орієнтовною площею 2,00 га, керуючись ст.ст. 

12,19,22,53,54,83,118,121,122 Земельного кодексу України, Законом України «Про 

охорону культурної спадщини» та ст.ст. 26,59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Нижньосироватська сільська рада вирішила: 
 

1. Відмовити гр. Гіленченко Євгенії Валеріївні 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 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської ради 

Сумського району Сумської області, поряд із земельною ділянкою з кадастровим 

номером 5924785000:08:001:0015, з підстав невідповідності вимогам законів, 

прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 53,54 та ч. 4 ст. 83 

Земельного кодексу України) та схемі визначення земель, які не можуть передаватись 

у колективну та приватну власність із земель колективних сільськогосподарських 

підприємств «Нива» та «Урожай», розміщених на території Нижньосироватської 

сільської ради Сумського району Сумської області, яка розроблена в 1993 році, а саме:  

- вказане в клопотанні місце розташування бажаної земельної ділянки співпадає із 

землями історико-культурного призначення Нижньосироватської сільської ради 

Сумського району Сумської області, на яких розташовані пам’ятки культурної 

спадщини (кургани). 
 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 



проект 
 

 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Шоста сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Білогуру А.О. 

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши клопотання гр. Білогура Андрія Олександровича, жителя           с. 

Чернеччина, вул. Центральна, буд. 15 про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність за адресою: 

Нижньосироватська сільська рада Сумського району Сумської області, яка 

розташована біля земельної ділянки 5924785000:08:001:0027, для ведення особистого 

селянського господарства орієнтовною площею 2,00 га, керуючись ст.ст. 

12,19,22,53,54,83,118,121,122 Земельного кодексу України, Законом України «Про 

охорону культурної спадщини» та ст.ст. 26,59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Нижньосироватська сільська рада вирішила: 
 

1. Відмовити гр. Білогуру Андрію Олександровичу 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 за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області, поряд із земельною ділянкою з кадастровим 

номером 5924785000:08:001:0027, з підстав невідповідності вимогам законів, 

прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 53,54 та ч. 4 ст. 83 

Земельного кодексу України) та схемі визначення земель, які не можуть передаватись 

у колективну та приватну власність із земель колективних сільськогосподарських 

підприємств «Нива» та «Урожай», розміщених на території Нижньосироватської 

сільської ради Сумського району Сумської області, яка розроблена в 1993 році, а саме:  

- вказане в клопотанні місце розташування бажаної земельної ділянки співпадає із 

землями історико-культурного призначення Нижньосироватської сільської ради 

Сумського району Сумської області, на яких розташовані пам’ятки культурної 

спадщини (кургани). 
 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 

 



проект 
 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Шоста сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Коханевич Т.Ф. 

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши клопотання гр. Коханевич Тетяни Федорівни, жительки             м. 

Суми, вул. Холодногірська, буд. 128 про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність за адресою: 

Нижньосироватська сільська рада Сумського району Сумської області, яка 

розташована біля земельної ділянки 5924785000:08:001:0015, для ведення особистого 

селянського господарства орієнтовною площею 2,00 га, керуючись ст.ст. 

12,19,22,53,54,83,118,121,122 Земельного кодексу України, Законом України «Про 

охорону культурної спадщини» та ст.ст. 26,59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Нижньосироватська сільська рада вирішила: 
 

1. Відмовити гр. Коханевич Тетяні Федорівні 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 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської ради 

Сумського району Сумської області, поряд із земельною ділянкою з кадастровим 

номером 5924785000:08:001:0015, з підстав невідповідності вимогам законів, 

прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 53,54 та ч. 4 ст. 83 

Земельного кодексу України) та схемі визначення земель, які не можуть передаватись 

у колективну та приватну власність із земель колективних сільськогосподарських 

підприємств «Нива» та «Урожай», розміщених на території Нижньосироватської 

сільської ради Сумського району Сумської області, яка розроблена в 1993 році, а саме:  

- вказане в клопотанні місце розташування бажаної земельної ділянки співпадає із 

землями історико-культурного призначення Нижньосироватської сільської ради 

Сумського району Сумської області, на яких розташовані пам’ятки культурної 

спадщини (кургани). 
 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 



 
проект 

 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Шоста сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Коханевич Т.Ф. 

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши клопотання гр. Коханевич Тетяни Федорівни, жительки             м. 

Суми, вул. Холодногірська, буд. 128 про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність за адресою: 

Нижньосироватська сільська рада Сумського району Сумської області, яка 

розташована біля земельної ділянки 5924785000:08:001:0027, для ведення особистого 

селянського господарства орієнтовною площею 2,00 га, керуючись ст.ст. 

12,19,22,53,54,83,118,121,122 Земельного кодексу України, Законом України «Про 

охорону культурної спадщини» та ст.ст. 26,59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Нижньосироватська сільська рада вирішила: 
 

1. Відмовити гр. Коханевич Тетяні Федорівні 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 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської ради 

Сумського району Сумської області, поряд із земельною ділянкою з кадастровим 

номером 5924785000:08:001:0027, з підстав невідповідності вимогам законів, 

прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 53,54 та ч. 4 ст. 83 

Земельного кодексу України) та схемі визначення земель, які не можуть передаватись 

у колективну та приватну власність із земель колективних сільськогосподарських 

підприємств «Нива» та «Урожай», розміщених на території Нижньосироватської 

сільської ради Сумського району Сумської області, яка розроблена в 1993 році, а саме:  

- вказане в клопотанні місце розташування бажаної земельної ділянки співпадає із 

землями історико-культурного призначення Нижньосироватської сільської ради 

Сумського району Сумської області, на яких розташовані пам’ятки культурної 

спадщини (кургани). 
 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 



проект 
 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Шоста сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Мозговій Л.В. 

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши клопотання гр. Мозгової Лариси Василівни, жительки             м. 

Конотоп, вул. Миколи Амосова, буд. 8, кв. 77 про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність за адресою: 

Нижньосироватська сільська рада Сумського району Сумської області, яка 

розташована біля земельної ділянки 5924785000:08:001:0027, для ведення особистого 

селянського господарства орієнтовною площею 2,00 га, керуючись ст.ст. 

12,19,22,53,54,83,118,121,122 Земельного кодексу України, Законом України «Про 

охорону культурної спадщини» та ст.ст. 26,59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Нижньосироватська сільська рада вирішила: 
 

1. Відмовити гр. Мозговій Ларисі Василівні 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 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської ради 

Сумського району Сумської області, поряд із земельною ділянкою з кадастровим 

номером 5924785000:08:001:0027, з підстав невідповідності вимогам законів, 

прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 53,54 та ч. 4 ст. 83 

Земельного кодексу України) та схемі визначення земель, які не можуть передаватись 

у колективну та приватну власність із земель колективних сільськогосподарських 

підприємств «Нива» та «Урожай», розміщених на території Нижньосироватської 

сільської ради Сумського району Сумської області, яка розроблена в 1993 році, а саме:  

- вказане в клопотанні місце розташування бажаної земельної ділянки співпадає із 

землями історико-культурного призначення Нижньосироватської сільської ради 

Сумського району Сумської області, на яких розташовані пам’ятки культурної 

спадщини (кургани). 
 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 



 
проект 

 

 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Шоста сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Гіленченко О.С. 

для ведення особистого селянського господарства 
 

 

Розглянувши клопотання гр. Гіленченко Олександри Семенівни, жительки м. 

Суми, вул. Холодногірська, буд. 39, кв. 124 про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність за адресою: 

Нижньосироватська сільська рада Сумського району Сумської області, яка 

розташована біля земельної ділянки 5924785000:13:005:0029, для ведення особистого 

селянського господарства орієнтовною площею 2,0 га, керуючись ст.ст. 

12,19,22,58,59,60,83,118,121,122 Земельного кодексу України та ст.ст. 26,59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Нижньосироватська сільська рада 

вирішила: 
 

1. Відмовити гр. Гіленченко Олександрі Семенівні 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 

за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської ради 

Сумського району Сумської області, поряд із земельною ділянкою з кадастровим 

номером 5924785000:13:005:0029, з підстав невідповідності вимогам законів, 

прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 58,59,60 та ч. 4 ст. 83 

Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в клопотанні місце розташування бажаної земельної ділянки співпадає із 

землями водного фонду Нижньосироватської сільської ради (прибережна захисна 

смуга встановлена навколо водойми). 

 
 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 



 
проект  

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Шоста сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Бороденко В.М. 

для ведення особистого селянського господарства 
 

 

Розглянувши заяву гр. Бороденко Віри Миколаївни, жительки с. Нижня 

Сироватка, пров. Перемоги, буд. 4 про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для ведення 

особистого селянського господарства площею              1,9645 га з кадастровим номером 

5924788700:08:007:0126 за рахунок земель запасу, за межами населених пунктів на 

території Нижньосироватської сільської ради, керуючись ст.ст. 

12,22,81,116,118,121,122 Земельного кодексу України та ст.ст. 26,59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Нижньосироватська сільська рада вирішила: 
 

1. Відмовити гр. Бороденко Вірі Миколаївні у наданні дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства площею 1,9645 га з кадастровим номером 

5924788700:08:007:0126, яка розташована за межами населених пунктів на території 

Нижньосироватської сільської ради Сумського району у зв’язку з тим, що рішенням 

2 сесією 8 кликання Нижньосироватської сільської ради від 23.12.2020 року було 

затверджено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та 

передано гр. Кравченку Віталію Володимировичу (учасник АТО) безоплатно в 

приватну власність земельну ділянку для ведення особистого селянського 

господарства площею 1,9645 га з кадастровим номером 5924788700:08:007:0126. 

 
 
 

 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 

 

 



проект  
 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Шоста сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Коханевич Т.Ф. 

для ведення особистого селянського господарства 
 

 

Розглянувши заяву гр. Коханевич Тетяни Федорівни, жительки м. Суми, вул. 

Холодногірська, буд. 128 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність за адресою: Нижньосироватська 

сільська рада, Сумського району, Сумської області, земельна ділянка 

5924785000:09:005:0002, для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною площею 2,00 га, керуючись                   ст.ст. 12,22,35,79-

1,81,116,118,121,122 та п.п. 1,7 Перехідних положень Земельного кодексу України, 

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

Нижньосироватська сільська рада вирішила: 
 

1. Відмовити гр. Коханевич Тетяні Федорівні 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 

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, а саме: 

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою сільськогосподарського призначення 

загальною площею 22,0447 га з кадастровим номером 5924785000:09:005:0002, яка 

рішенням виконавчого комітету Нижньосироватської сільської ради народних 

депутатів від 22.12.1993 року № 117 «Про приватизацію земельних ділянок на 

території сільської Ради» була передана у приватну власність для ведення 

садівництва, членам садівничого товариства «Мрія» при Сумському заводі 

сільськогосподарського машинобудування «Сумсільмаш».  

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 



проект  
 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Шоста сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Педос С.М. 

для ведення особистого селянського господарства 
 

 

Розглянувши заяву гр. Педос Світлани Михайлівни, жительки м. Суми, вул. 

Холодногорська, буд. 128 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність за адресою: Нижньосироватська 

сільська рада, Сумського району, Сумської області, земельна ділянка 

5924785000:09:005:0002, для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною площею 2,00 га, керуючись                   ст.ст. 12,22,35,79-

1,81,116,118,121,122 та п.п. 1,7 Перехідних положень Земельного кодексу України, 

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

Нижньосироватська сільська рада вирішила: 
 

1. Відмовити гр. Педос Світлані Михайлівні 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 

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, а саме: 

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою сільськогосподарського призначення 

загальною площею 22,0447 га з кадастровим номером 5924785000:09:005:0002, яка 

рішенням виконавчого комітету Нижньосироватської сільської ради народних 

депутатів від 22.12.1993 р. № 117 «Про приватизацію земельних ділянок на 

території сільської Ради» була передана у приватну власність для ведення 

садівництва, членам садівничого товариства «Мрія» при Сумському заводі 

сільськогосподарського машинобудування «Сумсільмаш».  

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 



проект  
 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Шоста сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Педосу В.В. 

для ведення особистого селянського господарства 
 

 

Розглянувши заяву гр. Педоса В’ячеслава Валерійовича, жителя                   м. 

Суми, вул. Холодногірська, буд. 128 про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність за адресою: 

Нижньосироватська сільська рада, Сумського району, Сумської області, земельна 

ділянка 5924785000:09:005:0002, для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною площею 2,00 га, керуючись                   ст.ст. 12,22,35,79-

1,81,116,118,121,122 та п.п. 1,7 Перехідних положень Земельного кодексу України, 

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

Нижньосироватська сільська рада вирішила: 
 

1. Відмовити гр. Педосу В’ячеславу Валерійовичу 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 

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, а саме: 

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою сільськогосподарського призначення 

загальною площею 22,0447 га з кадастровим номером 5924785000:09:005:0002, яка 

рішенням виконавчого комітету Нижньосироватської сільської ради народних 

депутатів від 22.12.1993 р. № 117 «Про приватизацію земельних ділянок на 

території сільської Ради» була передана у приватну власність для ведення 

садівництва, членам садівничого товариства «Мрія» при Сумському заводі 

сільськогосподарського машинобудування «Сумсільмаш».  
 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 



 
проект  

 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Шоста сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Педосу В.Ф. 

для ведення особистого селянського господарства 
 

 

Розглянувши клопотання гр. Педоса Валерія Федоровича, жителя          м. Суми, 

вул. Холодногірська, буд. 128 про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність за адресою: 

Нижньосироватська сільська рада, Сумського району, Сумської області, земельна 

ділянка 5924785000:09:005:0002, для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною площею 2,00 га, керуючись                   ст.ст. 12,22,35,79-

1,81,116,118,121,122 та п.п. 1,7 Перехідних положень Земельного кодексу України, 

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

Нижньосироватська сільська рада вирішила: 
 

1. Відмовити гр. Педосу Валерію Федоровичу 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 

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, а саме: 

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою сільськогосподарського призначення 

загальною площею 22,0447 га з кадастровим номером 5924785000:09:005:0002, яка 

рішенням виконавчого комітету Нижньосироватської сільської ради народних 

депутатів від 22.12.1993 р. № 117 «Про приватизацію земельних ділянок на 

території сільської Ради» була передана у приватну власність для ведення 

садівництва, членам садівничого товариства «Автомобіліст».  
 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 



проект  
 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Шоста сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Білогур В.О. 

для ведення особистого селянського господарства 
 

 

Розглянувши клопотання гр. Білогур Вікторії Олегівни, жительки           с. Овлаші, 

вул. Роменська, буд. 27, Роменського району про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність за адресою: 

Нижньосироватська сільська рада, Сумського району, Сумської області, земельна 

ділянка 5924785000:09:005:0002, для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною площею 2,00 га, керуючись ст.ст. 12,22,35,79-1,81,116,118,121,122 та п.п. 

1,7 Перехідних положень Земельного кодексу України, ст.ст. 26,59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Нижньосироватська сільська рада вирішила: 
 

1. Відмовити гр. Білогур Вікторії Олегівні 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 

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, а саме: 

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою сільськогосподарського призначення 

загальною площею 22,0447 га з кадастровим номером 5924785000:09:005:0002, яка 

рішенням виконавчого комітету Нижньосироватської сільської ради народних 

депутатів від 22.12.1993 р. № 117 «Про приватизацію земельних ділянок на 

території сільської Ради» була передана у приватну власність для ведення 

садівництва, членам садівничого товариства «Автомобіліст».  
 

 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 

 



проект  
 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Шоста сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Білогуру А.О. 

для ведення особистого селянського господарства 
 

 

Розглянувши клопотання гр. Білогура Андрія Олександровича, жителя           с. 

Чернеччина, вул. Центральна, буд. 15 про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність за адресою: 

Нижньосироватська сільська рада, Сумського району, Сумської області, земельна 

ділянка 5924785000:09:005:0002, для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною площею 2,00 га, керуючись                    ст.ст. 12,22,35,79-

1,81,116,118,121,122 та п.п. 1,7 Перехідних положень Земельного кодексу України, 

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

Нижньосироватська сільська рада вирішила: 
 

1. Відмовити гр. Білогуру Андрію Олександровичу 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 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, а саме: 

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою сільськогосподарського призначення 

загальною площею 22,0447 га з кадастровим номером 5924785000:09:005:0002, яка 

рішенням виконавчого комітету Нижньосироватської сільської ради народних 

депутатів від 22.12.1993 р. № 117 «Про приватизацію земельних ділянок на 

території сільської Ради» була передана у приватну власність для ведення 

садівництва, членам садівничого товариства «Автомобіліст».  
 

 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 



проект  
 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Шоста сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Луговському В.О. 

для ведення особистого селянського господарства 
 

 

Розглянувши клопотання гр. Луговського Віталія Олександровича, жителя м. 

Суми, вул. Супруна, буд. 26, прим. 132 про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність за адресою: 

Нижньосироватська сільська рада, Сумського району, Сумської області, земельна 

ділянка 5924785000:09:005:0002, для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною площею 2,00 га, керуючись ст.ст. 12,22,35,79-1,81,116,118,121,122 та п.п. 

1,7 Перехідних положень Земельного кодексу України, ст.ст. 26,59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Нижньосироватська сільська рада вирішила: 
 

1. Відмовити гр. Луговському Віталію Олександровичу 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 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, а саме: 

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою сільськогосподарського призначення 

загальною площею 22,0447 га з кадастровим номером 5924785000:09:005:0002, яка 

рішенням виконавчого комітету Нижньосироватської сільської ради народних 

депутатів від 22.12.1993 р. № 117 «Про приватизацію земельних ділянок на 

території сільської Ради» була передана у приватну власність для ведення 

садівництва, членам садівничого товариства «Автомобіліст».  
 

 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 

 



проект  

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Шоста сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Мозговій Л.В. 

для ведення особистого селянського господарства 
 

 

Розглянувши клопотання гр. Мозгової Лариси Василівни, жительки             м. 

Конотоп, вул. Миколи Амосова, буд. 8, кв. 77 про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність за адресою: 

Нижньосироватська сільська рада, Сумського району, Сумської області, земельна 

ділянка 5924785000:09:005:0002, для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною площею 2,00 га, керуючись ст.ст. 12,22,35,79-1,81,116,118,121,122 та п.п. 

1,7 Перехідних положень Земельного кодексу України, ст.ст. 26,59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Нижньосироватська сільська рада вирішила: 
 

1. Відмовити гр. Мозговій Ларисі Василівні 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 

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, а саме: 

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою сільськогосподарського призначення 

загальною площею 22,0447 га з кадастровим номером 5924785000:09:005:0002, яка 

рішенням виконавчого комітету Нижньосироватської сільської ради народних 

депутатів від 22.12.1993 р. № 117 «Про приватизацію земельних ділянок на 

території сільської Ради» була передана у приватну власність для ведення 

садівництва, членам садівничого товариства «Мрія» при Сумському заводі 

сільськогосподарського машинобудування «Сумсільмаш» та садівничого 

товариства «Автомобіліст».  
 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 

 



проект  
 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 

Шоста сесія 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Гіленченко Є.В. 

для ведення особистого селянського господарства 
 

 

Розглянувши клопотання гр. Гіленченко Євгенії Валеріївни, жительки           м. 

Суми, вул. Холодногірська, буд. 45, кв. 126 про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність за адресою: 

Нижньосироватська сільська рада, Сумського району, Сумської області, земельна 

ділянка 5924785000:09:005:0002, для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною площею 2,00 га, керуючись ст.ст. 12,22,35,79-1,81,116,118,121,122 та п.п. 

1,7 Перехідних положень Земельного кодексу України, ст.ст. 26,59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Нижньосироватська сільська рада вирішила: 
 

1. Відмовити гр. Гіленченко Євгенії Валеріївні 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 

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, а саме: 

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

сформованою земельною ділянкою сільськогосподарського призначення 

загальною площею 22,0447 га з кадастровим номером 5924785000:09:005:0002, яка 

рішенням виконавчого комітету Нижньосироватської сільської ради народних 

депутатів від 22.12.1993 р. № 117 «Про приватизацію земельних ділянок на 

території сільської Ради» була передана у приватну власність для ведення 

садівництва, членам садівничого товариства «Мрія» при Сумському заводі 

сільськогосподарського машинобудування «Сумсільмаш» та садівничого 

товариства «Автомобіліст».  
 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 

 

 



проект 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Шоста сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Зленку С.М. 

для ведення особистого селянського господарства 
 

 

Розглянувши заяву гр. Зленка Сергія Миколайовича, жителя м. Суми, вул. Праці, 

буд. 32, кв. 75 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 1,80 га для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення, яка розташована на території Нижньосироватської сільської ради 

Сумського району, керуючись             ст.ст. 12,22,116,118,122 та п.п. 1,7 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, ст.ст. 26,59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Нижньосироватська сільська рада вирішила: 
 

1. Відмовити гр. Зленку Сергію Миколайовичу у наданні дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною 

площею 1,80 га для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населених 

пунктів території Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської 

області (поряд із земельною ділянкою з кадастровим номером 

5924788700:01:003:0097) у зв’язку з тим, що бажана земельна ділянка розташована 

на землях колективної власності, які були розподілені між громадянами-членами 

КСП «Червоненське», згідно до державного акту на право колективної власності на 

землю Серія СМ 36 від 27.05.1997 року і співпадає із земельною часткою (паєм) 

Баторіна Анатолія Миколайовича, площею 1,87 га (угіддя – рілля), номер земельної 

ділянки 3. 

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 



 
проект 

 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Шоста сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Самчину О.В. 

для ведення особистого селянського господарства 
 

 

Розглянувши заяву гр. Самчина Олега Вадимовича, жителя с. Старе Село, вул. 

Першотравнева, буд. 9/1 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 2,00 га для 

ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 

5924788700:08:007:0128 за рахунок земель запасу, яка розташована за межами 

населених пунктів на території Нижньосироватської сільської ради, керуючись ст.ст. 

12,22,81,116,118,121,122 Земельного кодексу України та ст.ст. 26,59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Нижньосироватська сільська рада вирішила: 
 
 

1. Відмовити гр. Самчину Олегу Вадимовичу у наданні дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства площею     2,00 га з кадастровим номером 

5924788700:08:007:0128, яка розташована за межами населених пунктів на території 

Нижньосироватської сільської ради Сумського району у зв’язку з тим, що рішенням 

33 сесією 7 кликання Нижньосироватської сільської ради від 22.05.2020 року було 

надано                 гр. Шумилу Яну Олексійовичу дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки з кадастровим 

номером 5924788700:08:007:0128 для ведення особистого селянського 

господарства.  
 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 

 

 



проект 
 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 

Шоста сесія 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту  

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність гр. Радьку Є.М.  

для ведення індивідуального садівництва 

 

 

Розглянувши заяву гр. Радька Євгена Миколайовича, м. Суми,              просп. М. 

Лушпи, буд. 9, кв. 51 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області під індивідуальне садівництво, орієнтовною 

площею 0,12 га, керуючись                        ст. 26,59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,                  ст.ст. 12,35,116,118,121,122 та п. 24 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, Нижньосироватська сільська рада вирішила: 
 

1. Надати гр. Радьку Євгену Миколайовичу дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,12 га для 

ведення індивідуального садівництва 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. Громадянину Радьку Євгену Миколайовичу 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 

 

 

 

 



проект 
 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 

Шоста сесія 

Восьмого скликання 

 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Петрикову В.Л. 

для ведення індивідуального садівництва 
 

 

Розглянувши заяву гр. Петрикова Віталія Леонідовича, жителя м. Суми, вул. 

Інтернаціоналістів, буд. 4, кв. 49 про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність на території 

Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області під 

індивідуальне садівництво, орієнтовною площею 0,12 га (біля ОСК 

«Красносільський»), керуючись ст.ст. 12,19,35,58,59,60,83,118,121,122 Земельного 

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

Україні», Нижньосироватська сільська рада вирішила: 
 

 

1. Відмовити гр. Петрикову Віталію Леонідовичу у наданні дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною 

площею 0,12 га для ведення індивідуального садівництва, 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. 58,59,60 та ч. 4 ст. 83 Земельного кодексу 

України) а саме:  

- вказане в клопотанні місце розташування бажаної земельної ділянки співпадає із 

землями водного фонду (прибережною захисною смугою встановлена навколо річки 

Псел). 
 

 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 

 

 

 

 



проект 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Шоста сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Буднику А.О. 

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Будника Андрія Олександровича, жителя                     с. 

Нижня Сироватка, вул. Миру, буд. 3 про надання у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 2,00 га, яка 

розташована на землях запасу, в межах ділянки з кадастровим номером 

5924785000:11:002:0671 та про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, яка розташована на території Нижньосироватської 

сільської ради, керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122,136 Земельного кодексу 

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

місцеве самоврядування в Україні» та враховуючі витяг з Державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку 

площею 11,0483 га з кадастровим номером 5924785000:11:002:0671 від 11.10.2018 

року, Нижньосироватська сільська рада вирішила: 
 

1. Відмовити гр. Буднику Андрію 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 та ст. 136 Земельного кодексу України), а саме: вказане в заяві бажане 

місце розташування земельної ділянки співпадає із сформованою земельною 

ділянкою сільськогосподарського призначення комунальної власності 

Нижньосироватської сільської ради загальною площею 11,0483 га з кадастровим 

номером 5924785000:11:002:0671 та у зв’язку з підготовкою її окремим лотом на 

земельні торги.  
 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 



проект 
 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Шоста сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Коротенко Г.М. 

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Коротенко Галини Миколаївни, жительки                     с. 

Нижня Сироватка, вул. Шевченка, буд. 1 про надання у власність земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 2,00 га, яка 

розташована на землях запасу, в межах ділянки з кадастровим номером 

5924785000:11:002:0671 та про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, яка розташована на території Нижньосироватської 

сільської ради, керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122,136 Земельного кодексу 

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

місцеве самоврядування в Україні» та враховуючі витяг з Державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку 

площею 11,0483 га з кадастровим номером 5924785000:11:002:0671 від 11.10.2018 

року, Нижньосироватська сільська рада вирішила: 
 

1. Відмовити гр. Коротенко Галині 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 та ст. 136 Земельного кодексу України), а саме: вказане в заяві бажане 

місце розташування земельної ділянки співпадає із сформованою земельною 

ділянкою сільськогосподарського призначення комунальної власності 

Нижньосироватської сільської ради загальною площею 11,0483 га з кадастровим 

номером 5924785000:11:002:0671 та у зв’язку з підготовкою її окремим лотом на 

земельні торги.  
 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 



 
проект 

 
 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 

Шоста сесія 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Коротенку С.О. 

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Коротенка Сергія Олександровича, жителя                     с. 

Нижня Сироватка, вул. Шевченка, буд. 1 про надання у власність земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 2,00 га, яка 

розташована на землях запасу, в межах ділянки з кадастровим номером 

5924785000:11:002:0671 та про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, яка розташована на території Нижньосироватської 

сільської ради, керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122,136 Земельного кодексу 

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

місцеве самоврядування в Україні» та враховуючі витяг з Державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку 

площею 11,0483 га з кадастровим номером 5924785000:11:002:0671 від 11.10.2018 

року, Нижньосироватська сільська рада вирішила: 
 

1. Відмовити гр. Коротенку 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 та ст. 136 Земельного кодексу України), а саме: вказане в заяві 

бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із сформованою земельною 

ділянкою сільськогосподарського призначення комунальної власності 

Нижньосироватської сільської ради загальною площею 11,0483 га з кадастровим 

номером 5924785000:11:002:0671 та у зв’язку з підготовкою її окремим лотом на 

земельні торги.  

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 



 
проект 

 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Шоста сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Коротенку В.О. 

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Коротенка Валентина Олександровича, жителя                     с. 

Нижня Сироватка, вул. Шевченко, буд. 1 про надання у власність земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 2,00 га, яка 

розташована на землях запасу, в межах ділянки з кадастровим номером 

5924785000:11:002:0671 та про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, яка розташована на території Нижньосироватської 

сільської ради, керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122,136 Земельного кодексу 

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

місцеве самоврядування в Україні» та враховуючі витяг з Державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку 

площею 11,0483 га з кадастровим номером 5924785000:11:002:0671 від 11.10.2018 

року, Нижньосироватська сільська рада вирішила: 
 

1. Відмовити гр. Коротенку Валентину 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 та ст. 136 Земельного кодексу України), а саме: вказане в заяві 

бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із сформованою земельною 

ділянкою сільськогосподарського призначення комунальної власності 

Нижньосироватської сільської ради загальною площею 11,0483 га з кадастровим 

номером 5924785000:11:002:0671 та у зв’язку з підготовкою її окремим лотом на 

земельні торги.  

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 



проект 

 
 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Шоста сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Святушенку Є.С.  

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Святушенка Євгена Сергійовича, жителя                     с. 

Нижня Сироватка, вул. Миру, буд. 3 про надання у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 2,00 га, яка 

розташована на землях запасу, в межах ділянки з кадастровим номером 

5924785000:11:002:0671 та про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, яка розташована на території Нижньосироватської 

сільської ради, керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122,136 Земельного кодексу 

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

місцеве самоврядування в Україні» та враховуючі витяг з Державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку 

площею 11,0483 га з кадастровим номером 5924785000:11:002:0671 від 11.10.2018 

року, Нижньосироватська сільська рада вирішила: 
 

1. Відмовити гр. Святушенку Євгену 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 та ст. 136 Земельного кодексу України), а саме: вказане в заяві бажане 

місце розташування земельної ділянки співпадає із сформованою земельною 

ділянкою сільськогосподарського призначення комунальної власності 

Нижньосироватської сільської ради загальною площею 11,0483 га з кадастровим 

номером 5924785000:11:002:0671 та у зв’язку з підготовкою її окремим лотом на 

земельні торги.  

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 



 
проект 

 
 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Шоста сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  

у власність гр. Клименко Л.П. для ведення 

особистого селянського господарства 
 

 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

та заяву гр. Клименко Лідії Петрівні, жительки с. Нижня Сироватка, вул. Литвинівка, 

буд. 11 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність площею 2,00 га з кадастровим номером 5924785000:09:004:0052 для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована за межами населених пунктів 

на території Нижньосироватської сільської ради, керуючись ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12,22,116,118,121,122,125,126 

Земельного кодексу України та враховуючі позитивний висновки Головного 

управління Держгеокадастру у Київській області від 24.05.2021 року                      № 

6507/82-21, Нижньосироватська сільська рада вирішила: 
 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Клименко Лідії Петрівні для ведення особистого селянського господарства за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності (рілля), 

розташованої за межами населених пунктів на території Нижньосироватської 

сільської ради Сумського району Сумської області, який розроблений Сумською 

філією ДП «Чернігівський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». 

2. Надати гр. Клименко Лідії Петрівні безоплатно у приватну власність земельну 

ділянку площею 2,00 га з кадастровим номером 5924785000:09:004:0052 для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення земель запасу комунальної власності Нижньосироватської сільської 

ради, яка розташована за межами населених пунктів на території 

Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумська область. 
 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 



 
проект 

 
 

 
 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Шоста сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про надання дозволу на розроблення проекту  

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність гр. Носенко Г.М. для  

ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Носенко Галини Миколаївни, жительки с. Нижня Сироватка, 

вул. Шлях, буд. 145 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 2,00 га з кадастровим номером 

5924785000:15:002:0094 для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району, керуючись ст. 26,59 Закону України «Про місцеве 

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

України та враховуючі витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 

про реєстрацію права комунальної власності від 20.07.2021 року, Нижньосироватська 

сільська рада вирішила: 
 

1. Надати гр. Носенко Галині Миколаївні дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства площею 2,00 га з кадастровим номером 

5924785000:15:002:0094 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 Носенко Галині 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 



проект 

 
 
 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Шоста сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про надання дозволу на розроблення проекту  

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність гр. Шашку Ю.В. для  

ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву уповноваженої особи Шашко Тетяни Миколаївни, яка діє в 

інтересах громадянина Шашка Юрія Вікторовича, жителя с. Нижня Сироватка, вул. 

Садова, буд. 2б, згідно довіреності від 03.02.2020 року, зареєстрованої в реєстрі за № 

240 про надання гр. Шашку Ю.В. дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 2,00 га з кадастровим номером 

5924785000:15:002:0095 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 20.07.2021 року, Нижньосироватська 

сільська рада вирішила: 

1. Надати гр. Шашку Юрію Вікторовичу дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства площею 2,00 га з кадастровим номером 

5924785000:15:002:0095 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. Громадянину Шашку Юрію Вікторовичу 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 



 

проект 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 

 

Шоста сесія 

 

Восьмого скликання 

 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту  

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність гр. Грищенку Д.В. для  

ведення особистого селянського господарства 
 

 

Розглянувши заяву гр. Грищенка Дмитра Володимировича, жителя                 с. 

Нижня Сироватка, вул. Привокзальна, буд. 12 Е про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною 

площею 0,65 га для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться в 

кінці земельної ділянки за адресою: с. Нижня Сироватка, вул. Привокзальна, 12 Е, 

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

12,22,116,118,121,122 та п. 24 Перехідних положень Земельного кодексу України, 

Нижньосироватська сільська рада вирішила: 
 

1. Надати гр. Грищенку Дмитру Володимировичу дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,65 га для 

ведення особистого селянського господарства за рахунок земель запасу 

сільськогосподарського призначення комунальної власності Нижньосироватської 

сільської ради, яка розташована за межами населених пунктів на території 

Нижньосироватської сільської ради з подальшим наданням безкоштовно у 

власність. 

2. Громадянину Грищенку Дмитру Володимировичу 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 



 

 

проект 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Шоста сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту  

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність гр. Нечипоренку О.М. для  

ведення особистого селянського господарства 
 

 

Розглянувши заяву гр. Нечипоренка Олександра Михайловича, жителя  с. Нижня 

Сироватка, вул. Заозерна, 1а про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,15 га для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована в с. Нижня Сироватка, 

вул. Заозерна (в кінці земельної ділянки буд. 3 по вул. Заозерна), 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. Нечипоренку Олександру Михайловичу дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,15 

га для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель запасу 

сільськогосподарського призначення комунальної власності Нижньосироватської 

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

вул. Заозерна на території Нижньосироватської сільської ради з подальшим 

наданням безкоштовно у власність. 

2. Громадянину Нечипоренку Олександру Михайловичу 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 



проект 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Шоста сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  

у власність гр. Воробйовій О.М. для ведення 

особистого селянського господарства 
 

 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

та заяву гр. Воробйової Ольги Михайлівни, жительки с. Старе Село, вул. Нова, буд. 9 

про затвердження 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 та надання земельної ділянки у 

власність, керуючись ст. 26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.ст. 12,22,116,118,121,122,125,126 Земельного кодексу України, 

Нижньосироватська сільська рада вирішила: 
 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Воробйовій Ользі Михайлівні у власність для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної 

власності (пасовища) на території Нижньосироватської сільської ради Сумського 

району Сумської області, який розроблений ФОП Жук Н.М. 

2. Надати гр. Воробйовій Ользі Михайлівні безоплатно у приватну власність 

земельну ділянку площею 1,00 га з кадастровим номером 5924788700:04:004:1060 

для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель запасу 

сільськогосподарського призначення комунальної власності Нижньосироватської 

сільської ради, яка розташована за межами населених пунктів на території 

Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумська область. 
 

 

 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 

 



 

проект 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Шоста сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  

у власність гр. Коротенку М.О. для ведення 

особистого селянського господарства 
 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та заяву гр. 

Коротенка Миколи Олександровича, жителя с. Нижня Сироватка, вул. Миру, буд. 39 

про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства площею 1,30 га (кадастровий номер 

5924785000:03:011:0508), яка розташована в межах с. Нижня Сироватка, вул. Журавка 

та надання її у власність, керуючись ст. 26,59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.ст. 12,22,116,118,121,122,125,126 Земельного кодексу 

України та враховуючі позитивні висновки Головного управління Держгеокадастру у 

Хмельницькій області від 20.04.2021 № 7486/82-21 та Відділу архітектури, 

інфраструктури, житлово-комунального господарства та екології Сумської районної 

державної адміністрації Сумської області від 22.04.2021 № 212, Нижньосироватська 

сільська рада вирішила:  

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки             гр. 

Коротенку Миколі Олександровичу у власність для ведення особистого селянського 

господарства площею 1,30 га з кадастровим номером 5924785000:03:011:0508 за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності (рілля), 

розташованої в межах                        с. Нижня Сироватка, вул. Журавка, на території 

Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області, який 

розроблений              ДП «Центр державного земельного кадастру». 

2. Надати гр. Коротенку Миколі Олександровичу безоплатно у приватну власність 

земельну ділянку площею 1,30 га з кадастровим номером 5924785000:03:011:0508 

для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель запасу 

сільськогосподарського призначення комунальної власності Нижньосироватської 

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

вул. Журавка. 
 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 



проект 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Шоста сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  

у власність гр. Гончарову В.В. для ведення 

особистого селянського господарства 
 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

та заяву гр. Гончарова Володимира Валерійовича про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства площею 2,00 га (кадастровий номер 

5924785000:01:003:0429), яка розташована за межами населених пунктів на території 

Нижньосироватської сільської ради, керуючись ст. 26,59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,                                                ст.ст. 12,22,116,118,121,122,125,126 

та п. 24 Перехідних положень Земельного кодексу України, враховуючі позитивний 

висновок Головного управління Держгеокадастру у Одеської області від 25.03.2019 № 

4543/82-19, Нижньосироватська сільська рада вирішила:  
 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки             гр. 

Гончарову Володимиру Валерійовичу у власність для ведення особистого 

селянського господарства площею 2,00 га (кадастровий номер 

5924785000:01:003:0429) за рахунок земель сільськогосподарського призначення, 

розташованої за межами населених пунктів на території Нижньосироватської 

сільської ради, який розроблений ТОВ «Координат-БС». 

2. Надати гр. Гончарову Володимиру Валерійовичу безоплатно у приватну 

власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства 

площею 2,00 га з кадастровим номером 5924785000:01:003:0429 за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення земель запасу Нижньосироватської сільської 

ради, яка розташована за межами населених пунктів на території 

Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумська область. 

 

 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 

 



 

проект 
 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Шоста сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  

у власність гр. Кучеренку А.А. для ведення 

особистого селянського господарства 
 
 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та заяву гр. 

Кучеренка Анатолія Анатолійовича, жителя с. Нижня Сироватка, вул. Миру, буд. 37 

про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства площею 0,2316 га (кадастровий 

номер 5924785000:03:011:0511), яка розташована в с. Нижня Сироватка, вул. Миру та 

надання її у власність, керуючись ст. 26,59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та ст.ст. 12,22,116,118,121,122,125,126 Земельного кодексу 

України, Нижньосироватська сільська рада вирішила:  
 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Кучеренку Анатолію Анатолійовичу для ведення особистого селянського 

господарства площею 0,2316 га з кадастровим номером 5924785000:03:011:0511 в с. 

Нижня Сироватка, вул. Миру на території Нижньосироватської сільської ради 

Сумського району Сумської області, який розроблений ТОВ «Опус Ресурс». 

2. Надати гр. Кучеренку Анатолію Анатолійовичу безоплатно у приватну 

власність земельну ділянку площею 0,2316 га з кадастровим номером 

5924785000:03:011:0511 для ведення особистого селянського господарства за 

рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності 

Нижньосироватської сільської ради за адресою: Сумська область, Сумський район, 

с. Нижня Сироватка, вул. Миру. 
 
 

 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 

 



 
проект 

 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Шоста сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  

у власність гр. Ярмоленко Л.В. для ведення 

особистого селянського господарства 
 

 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та заяву гр. 

Ярмоленко Людмили Володимирівни, жительки с. Нижня Сироватка, вул. Миру, буд. 

27, кв. 2 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,3233 га, 

розташованої за адресою:                   с. Нижня Сироватка, вул. Харитоненка та надання 

земельної ділянки у власність, керуючись ст. 26,59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та ст.ст. 12,22,116,118,121,122,125,126 Земельного кодексу 

України, Нижньосироватська сільська рада вирішила:  
 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Ярмоленко Людмилі Володимирівні у власність за рахунок земель запасу 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення особистого 

селянського господарства площею 0,3233 га з кадастровим номером 

5924785000:03:011:0510 в с. Нижня Сироватка,                 вул. Харитоненка на 

території Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області, 

який розроблений ДП «Центр державного земельного кадастру». 

2. Надати гр. Ярмоленко Людмилі Володимирівні безоплатно у приватну 

власність земельну ділянку площею 0,2316 га з кадастровим номером 

5924785000:03:011:0510 для ведення особистого селянського господарства за 

рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності 

Нижньосироватської сільської ради за адресою: Сумська область, Сумський район, 

с. Нижня Сироватка, вул. Харитоненка. 
 

 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 



проект 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Шоста сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 
 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  

у власність гр. Ващенко Ю.С. для ведення 

особистого селянського господарства 
 

 

Розглянувши заяву гр. Ващенко Юлії Сергіївни, жительки м. Суми, вул. 

Новомістенська, буд. 31, кв. 2 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та надання у власність для ведення особистого селянського 

господарства земельну ділянку площею 1,9250 га (кадастровий номер 

5924788700:08:008:0226), яка розташована за межами населеного пункту на території 

Нижньосироватської сільської ради Сумського району, керуючись ст. 26,59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12,22,116,118,121,122,125,126 

Земельного кодексу України та враховуючі висновок Головного управління 

Держгеокадастру у Полтавській області від 01.06.2018 № 4615/88-18, 

Нижньосироватська сільська рада вирішила:  
 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Ващенко Юлії Сергіївні у власність для ведення особистого селянського 

господарства площею 1,9250 га з кадастровим номером 5924788700:08:008:0226 за 

рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої за 

межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської ради, який 

розроблений                            ТОВ «Координат – БС». 

2. Надати гр. Ващенко Юлії Сергіївні безоплатно у приватну власність земельну 

ділянку площею 1,9250 га з кадастровим номером 5924788700:08:008:0226 для 

ведення особистого селянського господарства за рахунок земель запасу 

сільськогосподарського призначення комунальної власності Нижньосироватської 

сільської ради, яка розташована за межами населених пунктів на території 

Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумська область. 
 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 

 



проект 
 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Шоста сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  

у власність гр. Ревенку С.М. для ведення 

особистого селянського господарства 
 

 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та заяву гр. 

Ревенка Станіслава Миколайовича, жителя с. Нижня Сироватка, вул. Довга, буд. 51 

про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га 

(кадастровий номер 5924785000:03:011:0495), яка розташована в с. Нижня Сироватка, 

вул. Золота та надання земельної ділянки у власність, керуючись ст. 26,59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст.ст. 

12,22,116,118,121,122,125,126 Земельного кодексу України, Нижньосироватська 

сільська рада вирішила:  
 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Ревенку Станіславу Миколайовичу для ведення особистого селянського 

господарства площею 2,0 га з кадастровим номером 5924785000:03:011:0495, 

розташованої за адресою: с. Нижня Сироватка,               вул. Золота на території 

Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області, який 

розроблений ФОП Мірошніченко О.В. 

2. Надати гр. Ревенку Станіславу Миколайовичу безоплатно у приватну власність 

земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га з 

кадастровим номером 5924785000:03:011:0495 за рахунок земель запасу 

сільськогосподарського призначення комунальної власності Нижньосироватської 

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

вул. Золота. 
 

 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 



 
проект 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Шоста сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Чешко Р.В. 

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Чешко Римми Вікторівни, жительки с. Нижня Сироватка, 

вул. Журавка, буд. 10 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства орієнтовною площею 2,0 га за адресою: с. Нижня Сироватка, вул. 

Журавка, керуючись ст.ст. 12,22,116,118,121,122 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. Чешко Риммі Вікторівні у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарств орієнтовною площею 2,0 га за адресою: с. 

Нижня Сироватка, вул. Журавка на території Нижньосироватської сільської ради, з 

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

розташування земельної ділянки вимогам генерального плану села з планом 

зонування території (зонінг) с. Нижня Сироватка та у зв’язку з тим, що бажане місце 

розташування земельної ділянки співпадає із земельними ділянками, на які гр. 

Козак Н.М., Кобзар Л.О., Коротенко З.А. надано дозволи на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду для сінокосіння та 

випасання худоби. 

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 



 

проект 
 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Шоста сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 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 площею 2,00 га для ведення особистого 

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

керуючись ст.ст. 12,22,116,118,121,122 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. 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: с. Нижня 

Сироватка, вул. Харитоненка на території Нижньосироватської сільської ради у 

зв’язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

земельною ділянкою, на яку гр. Чернову Віталію Володимировичу надано дозвіл на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 

сінокосіння та випасання худоби. 

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 

 



 
проект 

 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Шоста сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 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 площею 2,00 га для ведення особистого 

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

керуючись ст.ст. 12,22,116,118,121,122 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. 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: с. Нижня 

Сироватка, вул. Харитоненка на території Нижньосироватської сільської ради у 

зв’язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із 

земельною ділянкою, на яку гр. Чешку Михайлу Івановичу надано дозвіл на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 

сінокосіння та випасання худоби. 

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 

 



 
проект 

 

 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Шоста сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на 

розроблення технічної документації  

із землеустрою гр. Шкут А.М. для ведення  

особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву уповноваженої особи Кордюка Віталія Петровича, який діє в 

інтересах громадянина Шкут Анатолія Миколайовича, жителя                 м. Суми, вул. 

Герасима Кондратьєва, буд. 160 В, кв. 31, згідно довіреності від 11.06.2021 року, 

зареєстрованої в реєстрі за № 352 про надання                         гр. Шкут А.М. дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства площею 2,00 га, 

кадастровий номер 5924785000:03:011:0495, керуючись ст.ст. 12,22,81,116,118,121,122 

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. Шкут Анатолію Миколайовичу у наданні дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського 

господарства площею 2,0 га з кадастровим номером 5924785000:03:011:0495, яка 

розташована в с. Нижня Сироватка, вул. Золота на території Нижньосироватської 

сільської ради, з підстав невідповідності вимогам законів, прийнятих відповідно до 

них нормативно-правових актів, а саме: ч.ч. 1,2 ст. 118 Земельного кодексу України. 

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 



 

 
 

проект 
 
 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Шоста сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Яценку С.І. 

для ведення особистого селянського господарства 
 

 

Розглянувши заяву гр. Яценка Сергія Івановича, жителя с. Бездрик,               вул. 

Зарічна, буд. 11, кв. 3 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 4,00 га для ведення 

особистого селянського господарства за адресою: с. Нижня Сироватка, між вул. 

Харитоненка та вул. Хоменківка, керуючись ст.ст. 12,22,116,118,121,122 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. Яценку Сергію Івановичу у наданні дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства орієнтовною площею 4,00 га за адресою: с. 

Нижня Сироватка, між вул. Харитоненка та вул. Хоменківка на території 

Нижньосироватської сільської ради, з підстав невідповідності вимогам законів, 

прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст.ст. 118, 121 

Земельного кодексу України), а саме: до заяви не додано графічні матеріали, на яких 

зазначено бажане місце розташування земельної ділянки. 

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 



 

 

проект 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Шоста сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельних ділянок у власність гр. Овчаренко Н.А. 
 

Розглянувши заяву від 20.09.2021 року гр. Овчаренко Наталії Анатоліївни, 

жительки с. Нижня Сироватка, вул. Шлях, буд. 110 про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок з правом передачі у 

власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства, 0,12 га для ведення садівництва, 0,25 га під будівництво, які розташовані 

на території Нижньосироватської сільської ради, керуючись ст.ст. 

12,22,116,118,121,122 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. Овчаренко Наталії Анатоліївні у наданні дозволів на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність орієнтовною 

площею 2,00 га для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною 

площею 0,12 га для ведення індивідуального садівництва, орієнтовною площею 0,25 

га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, які розташовані 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.ст. 118, 121 

Земельного кодексу України), а саме: до заяви не додано графічні матеріали, на яких 

зазначено бажане місце розташування земельних ділянок. 

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 



проект 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Шоста сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельних ділянок у власність гр. Овчаренко Н.А. 
 

Розглянувши заяву гр. Овчаренко Наталії Анатоліївни, жительки                  с. 

Нижня Сироватка, вул. Шлях, буд. 110 про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок з правом передачі у власність 

орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського господарства, 0,12 

га для ведення садівництва, 0,25 га під будівництво, керуючись ст.ст. 

12,19,22,33,35,38,39,40,79-1,118,121,122,136 Земельного кодексу України, Законом 

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

в Україні» та враховуючі витяг з Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 

про реєстрацію права власності на земельну ділянку площею 11,0483 га з кадастровим 

номером 5924785000:11:002:0671 від 11.10.2018 року, Нижньосироватська сільська 

рада вирішила: 

1. Відмовити гр. Овчаренко Наталії Анатоліївні у наданні дозволів на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність орієнтовною 

площею 2,00 га для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною 

площею 0,12 га для ведення індивідуального садівництва, орієнтовною площею 0,25 

га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, які розташовані 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.ст. 

19,38,39,79-1,136 Земельного кодексу України), а саме: вказане в заяві бажане місце 

розташування земельних ділянок співпадає із сформованою земельною ділянкою 

сільськогосподарського призначення комунальної власності Нижньосироватської 

сільської ради загальною площею 11,0483 га з кадастровим номером 

5924785000:11:002:0671 та у зв’язку з підготовкою її окремим лотом на земельні 

торги.  
 
 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 



проект 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Шоста сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту  

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність гр. Андрущенко Н.О. для  

ведення особистого селянського господарства 
 

 

Розглянувши заяву гр. Андрущенко Надії Олексіївни, жительки                      с. 

Нижня Сироватка, вул. Сумська, буд. 45А про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 

0,015 га для ведення особистого селянського господарства, яка розташована в с. Нижня 

Сироватка, вул. Сумська (між    буд. 45 та буд. 45А), керуючись ст. 26,59 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. Андрущенко Надії Олексіївні дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,015 га для 

ведення особистого селянського господарства за рахунок земель запасу 

сільськогосподарського призначення комунальної власності Нижньосироватської 

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

вул. Сумська на території Нижньосироватської сільської ради з подальшим 

наданням безкоштовно у власність. 

2. Громадянці Андрущенко Надії Олексіївні 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 

 



проект 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Шоста сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Конєву Д.М. 

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Конєва Дмитра Миколайовича, жителя с. Печини, вул. 

Сонячна, буд. 23, Тростянецького району про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, орієнтовною площею 

2,00 га для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами 

населених пунктів на території Нижньосироватської сільської ради Сумського району 

(кадастровий номер 5924785000:04:007:0003), керуючись ст.ст. 12,22,33,79-

1,118,121,122 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій»,                     

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

витяг з Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності на земельну ділянку площею 44,7718 га з кадастровим номером 

5924785000:04:007:0003 від 16.10.2018 року, Нижньосироватська сільська рада 

вирішила: 

1. Відмовити гр. Конєву Дмитру 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 комунальної власності Нижньосироватської 

сільської ради Сумського району Сумської області загальною площею 44,7718 га з 

кадастровим номером 5924785000:04:007:0003 з цільовим призначенням – землі 

сільськогосподарського призначення. 
 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 

 



проект 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 

Шоста сесія 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Дяченко Н.Г. 

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Дяченко Наталії Григорівни, жительки м. Суми, вул. 

Харківська, буд. 6, секц. 1, кв. 24 про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, орієнтовною площею 

2,00 га для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами 

населених пунктів на території Нижньосироватської сільської ради Сумського району 

(кадастровий номер 5924785000:04:007:0003), керуючись ст.ст. 12,22,33,79-

1,118,121,122 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій»,                     

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

витяг з Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності на земельну ділянку площею 44,7718 га з кадастровим номером 

5924785000:04:007:0003 від 16.10.2018 року, Нижньосироватська сільська рада 

вирішила: 

1. Відмовити гр. Дяченко Наталії 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 комунальної власності Нижньосироватської 

сільської ради Сумського району Сумської області загальною площею 44,7718 га з 

кадастровим номером 5924785000:04:007:0003 з цільовим призначенням – землі 

сільськогосподарського призначення. 
 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 

 

 



проект 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 

Шоста сесія 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Сторожевій Ю.Л. 

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Сторожевої Юлії Леонідівни, жительки м. Суми, вул. 

Прокоф’єва, буд. 14, корп. 1, кв. 51 про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, орієнтовною площею 

2,00 га для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами 

населених пунктів на території Нижньосироватської сільської ради Сумського району 

(кадастровий номер 5924785000:04:007:0003), керуючись ст.ст. 12,22,33,79-

1,118,121,122 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій»,                     

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

витяг з Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності на земельну ділянку площею 44,7718 га з кадастровим номером 

5924785000:04:007:0003 від 16.10.2018 року, Нижньосироватська сільська рада 

вирішила: 

1. Відмовити гр. Сторожевій Юлії Леонідівні 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 комунальної власності Нижньосироватської 

сільської ради Сумського району Сумської області загальною площею 44,7718 га з 

кадастровим номером 5924785000:04:007:0003 з цільовим призначенням – землі 

сільськогосподарського призначення. 
 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 

 

 



проект 
 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Шоста сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  

у власність гр. Коломієць Т.В. для ведення 

особистого селянського господарства 
 

 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

та заяву гр. Коломієць Тетяни Василівни, жительки с. Нижня Сироватка, вул. Шкільна, 

буд. 17 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства загальною площею 1,0 га 

з кадастровим номером 5924785000:03:011:0514, яка розташована в с. Нижня 

Сироватка,                  вул. Шкільна та надання земельної ділянки у власність, керуючись 

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

ст.ст. 12,22,116,118,121,122,125,126 Земельного кодексу України, Нижньосироватська 

сільська рада вирішила:  
 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Коломієць Тетяні Василівні у власність для ведення особистого селянського 

господарства площею 1,0 га з кадастровим номером 5924785000:03:011:0514 за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення, що знаходиться за адресою: с. 

Нижня Сироватка,                вул. Шкільна на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області, який розроблений ТОВ «Координат-БС». 

2. Надати гр. Коломієць Тетяні Василівні безоплатно у приватну власність 

земельну ділянку площею 1,0 га з кадастровим номером 5924785000:03:011:0514 для 

ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності Нижньосироватської 

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

вул. Шкільна. 
 

 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 

 



проект 
 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Шоста сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  

у власність гр. Заїці Р.С. для ведення 

особистого селянського господарства 
 

 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та заяву гр. 

Заїки Романа Сергійовича, жителя с. Нижня Сироватка,                    вул. Харитоненка, 

буд. 43 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства загальною площею 1,2332 

га з кадастровим номером 5924785000:03:012:0115, яка розташована в с. Нижня 

Сироватка, вул. Супруна, керуючись ст.ст. 12,22,116,118,121,122,125,126 Земельного 

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

Нижньосироватська сільська рада вирішила:  
 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Заїці 

Роману Сергійовичу для ведення особистого селянського господарства площею 

1,2332 га з кадастровим номером 5924785000:03:012:0115 в с. Нижня Сироватка, вул. 

Супруна, Сумського району, Сумської області, який розроблений ТОВ «Опус 

Ресурс». 

2. Надати гр. Заїці Роману Сергійовичу безоплатно у приватну власність земельну 

ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 1,2332 га з 

кадастровим номером 5924785000:03:012:0115 за рахунок земель запасу 

сільськогосподарського призначення комунальної власності Нижньосироватської 

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

вул. Журавка. 
 

 

 

 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 



 
проект 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 

 

Шоста сесія 

 

Восьмого скликання 

 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

 

Про виділення в натурі (на місцевості)  

земельних ділянок спадкоємцям  

по 1/2 частки земельної частки (паю)  

гр. Назаренку В.І. та гр. Назаренку В.В. 
 

 

Розглянувши заяви гр. Назаренка Віталія Васильовича, жителя с. Старе Село, вул. 

Братів Приходько, буд. 65 про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 2,6177 га (по 1/2 

частці земельних ділянок), керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.ст. 3,5 Закону України «Про порядок виділення в натурі 

(на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», 

Нижньосироватська сільська рада вирішила: 
 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. Назаренку Василю 

Івановичу 1/2 частина та гр. Назаренку Віталію Васильовичу 1/2 частина для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на території Нижньосироватської 

сільської ради Сумського району Сумської області, розроблену                        ТОВ 

«Полюс-С». 

2. Виділити спадкоємцям земельної частки (паю) гр. Назаренку Василю 

Івановичу (1/2 частина) та гр. Назаренку Віталію Васильовичу                  (1/2 частина) 

в натурі (на місцевості) земельну ділянку площею 1,5342 га з кадастровим номером 

5924788700:03:002:0344 для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (угіддя - рілля), земельну ділянку площею 0,3374 га з кадастровим 

номером 5924788700:03:004:0217 для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (угіддя - рілля), земельну ділянку площею 0,5029 га з кадастровим 

номером 5924788700:03:006:0233 для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (угіддя - сіножаті) та земельну ділянку площею 0,2432 га з кадастровим 

номером 5924788700:08:003:0469 для ведення товарного сільськогосподарського 



виробництва (угіддя - пасовища), відповідно до розробленої технічної документації 

із землеустрою. 

3. Довести до відома гр. Назаренку Василю Івановичу та гр. Назаренку Віталію 

Васильовичу про необхідність реєстрації права власності по 1/2 частки кожної 

земельної ділянки. 
 

 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



проект 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Шоста сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту  

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність гр. Павленку О.М. для  

ведення особистого селянського господарства 
 

 

Розглянувши заяву гр. Павленка Олега Миколайовича, жителя с. Старе Село, вул. 

Сумська, буд. 30 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,0291 га для ведення 

особистого селянського господарства, за адресою: с. Старе Село, вул. Сумська, 

навпроти земельної ділянки, буд. 30, керуючись ст. 26,59 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. Павленку Олегу Миколайовичу дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,029 га для 

ведення особистого селянського господарства за рахунок земель запасу 

сільськогосподарського призначення комунальної власності Нижньосироватської 

сільської ради за адресою: Сумська область, Сумський район, с Старе Село, вул. 

Сумська на території Нижньосироватської сільської ради з подальшим наданням 

безкоштовно у власність. 

2. Громадянину Павленку Олегу Миколайовичу 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 

 



проект 

 
 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Шоста сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки за адресою:  

с. Барвінкове, вул. Барвінкове, 51 
 
 

Розглянувши заяву гр. Єрмоленка Віктора Івановича, жителя м. Суми, вул. 

Айвазовського, буд. 5 та гр. Латаєвої Ніни Іванівни, жительки м. Суми, вул. М. Лушпи, 

буд. 39а, кв. 98 про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною 

площею 0,34 га із них: для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд площею 0,05 га та для ведення особистого 

селянського господарства площею 0,29 га за адресою: с. Барвінкове, вул. Барвінкова, 

51, виготовлену ФОП Степко О.В., на підставі ст.ст. 12,22,40,81,118,120,121,122,125 

Земельного кодексу України, керуючись ст.ст. 26,59 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 

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

Івановича – 1/2, гр. Латаєвої Ніни Іванівни – 1/2 для будівництва і обслуговування 

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

ведення особистого селянського господарства за адресою: с. Барвінкове, вул. 

Барвінкова, 51 на території Нижньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області. 

2. Надати гр. Єрмоленку Віктору Івановичу та гр. Латаєвій Ніні Іванівні у 

приватну власність земельні ділянки загальною площею 0,34 га (по 1/2 частці 

кожному), в тому числі: 



- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) площею 0,05 га з кадастровим номером 

5924788700:07:008:0272 за адресою: Сумська область, Сумський район, с. 

Барвінкове, вул. Барвінкова, 51; 

- для ведення особистого селянського господарства площею 0,29 га з 

кадастровим номером 5924788700:07:008:0274 за адресою: Сумська область, 

Сумський район, с. Барвінкове, вул. Барвінкова, 51. 

3. Відповідно до матеріалів технічної документації із землеустрою гр. Єрмоленку 

Віктору Івановичу та гр. Латаєвій Ніні Іванівні  зареєструвати право власності (по 

1/2 частці кожному) в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на 

земельні ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд площею 0,05 га (кадастровий номер 

5924788700:07:008:0272) та для ведення особистого селянського господарства 0,29 

га (кадастровий номер 5924788700:07:008:0274) за адресою: Сумська область, 

Сумський район, с. Барвінкове, вул. Барвінкова, 51. 
 

 

 

 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
проект 

 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 

Шоста сесія 

Восьмого скликання 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки за адресою:  

с. Старе Село, вул. Гірна, 14 
 

Розглянувши заяву гр. Александренка Валерія Сергійовича, жителя           с. Старе 

Село, вул. Гірна, буд. 14 про надання у приватну власність земельної ділянки площею 

0,2414 га з кадастровим номером 5924788700:10:003:0569 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) за адресою: с. Старе Село, вул. Гірна, 14, на підставі ст.ст. 

12,40,81,118,120,121,122,125 Земельного кодексу України, керуючись ст.ст. 26,59 

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 

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

Александренку Валерію Сергійовичу для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Сумська 

область, Сумський район, с. Старе Село, вул. Гірна, 14, яка виготовлена ФОП 

Мірошніченко О.В. 

2. Надати гр. Александренку Валерію Сергійовичу у приватну власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2414 га з кадастровим номером 

5924788700:10:003:0569 за адресою: Сумська область, Сумський район, с. Старе 

Село, вул. Гірна, 14. 

3. Відповідно до матеріалів технічної документації із землеустрою               гр. 

Александренку Валерію Сергійовичу зареєструвати право власності в Державному 

реєстрі речових прав на нерухоме майно на земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,2414 

га з кадастровим номером 5924788700:10:003:0569 за адресою: Сумська область, 

Сумський район,                с. Старе Село, вул. Гірна, 14. 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 



 
проект 

 
 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Шоста сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту  

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність гр. Хрін Н.В.  

для індивідуального садівництва 

 

 

Розглянувши заяву гр. Хрін Наталії Володимирівни, жительки м. Суми,              вул. 

М. Лушпи, буд. 50, кв. 96 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, орієнтовною площею 0,034 га, для 

індивідуального садівництва, за межами населених пунктів на території 

Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області. керуючись ст. 

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

12,35,116,118,121,122 та п. 24 Перехідних положень Земельного кодексу України, 

Нижньосироватська сільська рада вирішила: 
 

1. Надати гр. Хрін Наталії Володимирівні дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,034 га для 

індивідуального садівництва 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 Хрін Наталії 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 



проект 
 

 

 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Шоста сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту  

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність гр. Федоренковій Ю.М.  

для індивідуального садівництва 

 

 

Розглянувши заяву гр. Федоренкової Юлії Миколаївни, жительки м. Суми, вул. 

Івана Сірка, буд. 41, кв. 100 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, орієнтовною площею 0,035 га, для 

індивідуального садівництва, за межами населених пунктів на території 

Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області. керуючись 

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

12,35,116,118,121,122 та п. 24 Перехідних положень Земельного кодексу України, 

Нижньосироватська сільська рада вирішила: 
 

1. Надати гр. Федоренковій Юлії Миколаївні дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,035 га для 

індивідуального садівництва 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 Федоренковій Юлії 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 



проект 
 

 

 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Шоста сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту  

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність гр. Конограй Н.С.  

для індивідуального садівництва 

 

 

Розглянувши заяву гр. Конограй Наталії Сергіївни, жительки  м. Суми, вул. 

Червоногвардійська, буд. 12, кв. 52 про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0430 га, за цільовим 

призначенням: для ведення садівництва, яка знаходиться на території 

Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області, Садівниче 

товариство «Плодоовочівник», біля ділянки № 1048, керуючись ст.ст. 26,59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12,35,116,118,121,122 та п. 24 

Перехідних положень Земельного кодексу України, Нижньосироватська сільська рада 

вирішила: 
 

1. Відмовити гр. Конограй Наталії Сергіївні у наданні дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною 

площею 0,0430 га для індивідуального садівництва, яка розташована за межами 

населених пунктів на території Нижньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області, Садівниче товариство «Плодоовочівник», біля земельної ділянки 

№ 1048, з підстав невідповідності вимогам законів, прийнятих відповідно до них 

нормативно-правових актів, а саме: бажана земельна ділянка передана у приватну 

власність іншій особі. 

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 



проект 
 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 

Шоста сесія 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Мисенгевичу Д.З. 

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Мисенгевича Дмитра Здиславовича, жителя                 с. 

Старе Село, вул. Бр. Приходько, буд. 98 про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення у власність частини земельної ділянки площею 2,00 га з 

ділянки під кадастровим номером 5924788700:04:004:1059 площею 17,4358 га, яка 

розташована за межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району, керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122 Земельного 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючі витяг з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку 

площею 17,4358 га з кадастровим номером 5924788700:04:004:1059 від 02.03.2021 

року, Нижньосироватська сільська рада вирішила: 
 

1. Відмовити гр. Мисенгевичу Дмитру Здиславовичу 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 комунальної власності Нижньосироватської 

сільської ради Сумського району Сумської області загальною площею 17,4358 га з 

кадастровим номером 5924788700:04:004:1059 з цільовим призначенням – землі 

сільськогосподарського призначення. 
 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 

 

 



проект 
 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Шоста сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про надання дозволу на розроблення проекту  

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки в оренду для сінокосіння та  

випасання худоби гр. Козак Н.М. 
 

Розглянувши заяву гр. Козак Наталії Миколаївни, жительки с. Нижня Сироватка, 

вул. Журавка, буд. 4 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння та випасання худоби 

орієнтовною площею 0,40 га, яка розташована в с. Нижня Сироватка, біля вул. 

Харитоненка, 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. Козак Наталії Миколаївні дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки орієнтовною площею 

0,40 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. 

 2. Площа земельної ділянки відведеної для сінокосіння та випасання худоби 

підлягає уточненню при затвердженні проекту землеустрою.  

3. Громадянці Козак Наталії 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 
 

 



проект 
 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Шоста сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 12 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Єрмоленку В.І. 

для ведення особистого селянського господарства 
 

 

Розглянувши заяву гр. Єрмоленка Василя Івановича, жителя 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. 

Польова, на території Нижньосироватської сільської ради, керуючись ст.ст. 

12,22,116,118,121,122 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. Єрмоленку Василю Івановичу у наданні дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарств орієнтовною площею 2,0 га за адресою: с. 

Нижня Сироватка, вул. Польова, на території Нижньосироватської сільської ради, з 

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

розташування земельної ділянки вимогам генерального плану села з планом 

зонування території (зонінг) с. Нижня Сироватка та у зв’язку з тим, що частина 

бажаної земельної ділянки співпадає із земельною ділянкою, яка передана у 

приватну власність іншій особі. 

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 
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