
Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Матузці М.А.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Матузки  Марини  Андріївни,  жительки
Чернігівської  області,  Куликівського  району,  село  Виблі,  вул.  Горького,
буд.  61 про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею до 2,0 га для
ведення особистого селянського господарства,  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»,  враховуючи  витяг  з
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права
власності  на земельну ділянку площею 89,9139 га з  кадастровим номером
5924785000:04:001:0001,  номер  запису  про  право  власності  28283356  від
02.10.2018 року та договір оренди землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,
який зареєстрований у  Сумському районному відділі Сумської регіональної
філії ДП «Центр державного земельного кадастру при Держкомземі України»
про  що  у  Державному  реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  р.  за
№ 040861302933 (зі змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Матузці  Марині  Андріївні у  наданні  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського
господарства  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована
за  межами  населених  пунктів  на  території  Нижньосироватської  сільської
ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності вимогам
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 79-1
та ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане  місце  розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  загальною  площею
89,9139  га  з  кадастровим  номером  5924785000:04:001:0001  з  цільовим



призначенням  –  землі  сільськогосподарського  призначення  та  з  видом
цільового  призначення  –  для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва,  яка  перебуває  в  користуванні  (на  умовах  оренди)  у
ТОВ «Аквітан»;

- до клопотання не додано погодження землекористувача, що передбачено
ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України. 

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Фесенко К.В.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Фесенко  Катерини  Володимирівни,
жительки с. В. Сироватка, вул. Луначарського, буд. 32 про надання дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність орієнтовною площею до 2,0 га для ведення особистого селянського
господарства,  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», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 89,9139 га з  кадастровим номером 5924785000:04:001:0001, номер
запису про право власності 28283356 від 02.10.2018 року та договір оренди
землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,  який зареєстрований у  Сумському
районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр  державного
земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у  Державному
реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  р.  за  №  040861302933  (зі
змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1. Відмовити гр.  Фесенко Катерині Володимирівні у наданні дозволу на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського
господарства  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована
за  межами  населених  пунктів  на  території  Нижньосироватської  сільської
ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності вимогам
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 79-1
та ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане  місце  розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  загальною  площею
89,9139  га  з  кадастровим  номером  5924785000:04:001:0001  з  цільовим



призначенням  –  землі  сільськогосподарського  призначення  та  з  видом
цільового  призначення  –  для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва,  яка  перебуває  в  користуванні  (на  умовах  оренди)  у
ТОВ «Аквітан»;

- до клопотання не додано погодження землекористувача, що передбачено
ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України. 

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Савченко М.Д.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Савченко  Марини  Дмитрівни,  жительки
смт.  Угроїди,  вул.  Рясківка,  буд.  39 про  надання  дозволу  на  розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
орієнтовною  площею  до  2,0  га  для  ведення  особистого  селянського
господарства,  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», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 89,9139 га з  кадастровим номером 5924785000:04:001:0001, номер
запису про право власності 28283356 від 02.10.2018 року та договір оренди
землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,  який зареєстрований у  Сумському
районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр  державного
земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у  Державному
реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  р.  за  №  040861302933  (зі
змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Савченко  Марині  Дмитрівні у  наданні  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського
господарства  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована
за  межами  населених  пунктів  на  території  Нижньосироватської  сільської
ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності вимогам
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 79-1
та ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане  місце  розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  загальною  площею
89,9139  га  з  кадастровим  номером  5924785000:04:001:0001  з  цільовим



призначенням  –  землі  сільськогосподарського  призначення  та  з  видом
цільового  призначення  –  для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва,  яка  перебуває  в  користуванні  (на  умовах  оренди)  у
ТОВ «Аквітан»;

- до клопотання не додано погодження землекористувача, що передбачено
ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України. 

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Радченко С.В.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши клопотання гр.  Радченко  Світлани Вікторівни,  жительки
м. Суми, вул. Ковпака, буд. 14/1, кв. 76 про надання дозволу на розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
орієнтовною  площею  до  2,0  га  для  ведення  особистого  селянського
господарства,  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», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 89,9139 га з  кадастровим номером 5924785000:04:001:0001, номер
запису про право власності 28283356 від 02.10.2018 року та договір оренди
землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,  який зареєстрований у  Сумському
районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр  державного
земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у  Державному
реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  р.  за  №  040861302933  (зі
змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Радченко  Світлані  Вікторівні у  наданні  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського
господарства  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована
за  межами  населених  пунктів  на  території  Нижньосироватської  сільської
ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності вимогам
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 79-1
та ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане  місце  розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  загальною  площею
89,9139  га  з  кадастровим  номером  5924785000:04:001:0001  з  цільовим



призначенням  –  землі  сільськогосподарського  призначення  та  з  видом
цільового  призначення  –  для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва,  яка  перебуває  в  користуванні  (на  умовах  оренди)  у
ТОВ «Аквітан»;

- до клопотання не додано погодження землекористувача, що передбачено
ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України. 

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Тарковській К.О.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Тарковської  Карини  Олегівни,  жительки
Сумського  району,  с.  Володимирівка,  вул.  Пушанко,  буд.  74 про  надання
дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність орієнтовною площею до 2,0 га для ведення особистого
селянського господарства, 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», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 89,9139 га з  кадастровим номером 5924785000:04:001:0001, номер
запису про право власності 28283356 від 02.10.2018 року та договір оренди
землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,  який зареєстрований у  Сумському
районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр  державного
земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у  Державному
реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  р.  за  №  040861302933  (зі
змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Тарковській  Карині  Олегівні у  наданні  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського
господарства  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована
за  межами  населених  пунктів  на  території  Нижньосироватської  сільської
ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності вимогам
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 79-1
та ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане  місце  розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  загальною  площею
89,9139  га  з  кадастровим  номером  5924785000:04:001:0001  з  цільовим



призначенням  –  землі  сільськогосподарського  призначення  та  з  видом
цільового  призначення  –  для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва,  яка  перебуває  в  користуванні  (на  умовах  оренди)  у
ТОВ «Аквітан»;

- до клопотання не додано погодження землекористувача, що передбачено
ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України. 

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Карнаух К.С.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Карнаух  Крістіни  Сергіївни,  жительки
м.  Суми,  вул.  Прокоф’єва,  буд.  31,  кв.  133 про  надання  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею до 2,0 га для ведення особистого селянського
господарства,  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», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 89,9139 га з  кадастровим номером 5924785000:04:001:0001, номер
запису про право власності 28283356 від 02.10.2018 року та договір оренди
землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,  який зареєстрований у  Сумському
районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр  державного
земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у  Державному
реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  р.  за  №  040861302933  (зі
змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Карнаух  Крістіні  Сергіївні у  наданні  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського
господарства  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована
за  межами  населених  пунктів  на  території  Нижньосироватської  сільської
ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності вимогам
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 79-1
та ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане  місце  розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  загальною  площею
89,9139  га  з  кадастровим  номером  5924785000:04:001:0001  з  цільовим



призначенням  –  землі  сільськогосподарського  призначення  та  з  видом
цільового  призначення  –  для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва,  яка  перебуває  в  користуванні  (на  умовах  оренди)  у
ТОВ «Аквітан»;

- до клопотання не додано погодження землекористувача, що передбачено
ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України. 

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Горбачовій К.С.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши клопотання гр.  Горбачової Катерини Сергіївни, жительки
м. Суми, вул. Іллінська, буд. 12, кв. 160 про надання дозволу на розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
орієнтовною  площею  до  2,0  га  для  ведення  особистого  селянського
господарства,  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», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 89,9139 га з  кадастровим номером 5924785000:04:001:0001, номер
запису про право власності 28283356 від 02.10.2018 року та договір оренди
землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,  який зареєстрований у  Сумському
районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр  державного
земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у  Державному
реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  р.  за  №  040861302933  (зі
змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Горбачовій  Катерині  Сергіївні у  наданні  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського
господарства  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована
за  межами  населених  пунктів  на  території  Нижньосироватської  сільської
ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності вимогам
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 79-1
та ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане  місце  розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  загальною  площею
89,9139  га  з  кадастровим  номером  5924785000:04:001:0001  з  цільовим



призначенням  –  землі  сільськогосподарського  призначення  та  з  видом
цільового  призначення  –  для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва,  яка  перебуває  в  користуванні  (на  умовах  оренди)  у
ТОВ «Аквітан»;

- до клопотання не додано погодження землекористувача, що передбачено
ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України. 

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Кулику Д.М.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Кулика  Дмитра  Миколайовича,  жителя
Сумського району, с-ще Перемога, вул. Перемоги, буд. 19, кв. 3 про надання
дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність орієнтовною площею до 2,0 га для ведення особистого
селянського господарства, 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», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 89,9139 га з  кадастровим номером 5924785000:04:001:0001, номер
запису про право власності 28283356 від 02.10.2018 року та договір оренди
землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,  який зареєстрований у  Сумському
районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр  державного
земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у  Державному
реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  р.  за  №  040861302933  (зі
змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Кулику  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
та ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане  місце  розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  загальною  площею
89,9139  га  з  кадастровим  номером  5924785000:04:001:0001  з  цільовим



призначенням  –  землі  сільськогосподарського  призначення  та  з  видом
цільового  призначення  –  для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва,  яка  перебуває  в  користуванні  (на  умовах  оренди)  у
ТОВ «Аквітан»;

- до клопотання не додано погодження землекористувача, що передбачено
ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України. 

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Бєлєску Б.А.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Бєлєску  Богдана  Андрійовича,  жителя
Сумського (Білопільського) району, с-ще Калинівка, вул. Молодіжна, буд. 19,
кв.  6 про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею до 2,0 га для
ведення особистого селянського господарства,  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»,  враховуючи  витяг  з
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права
власності  на земельну ділянку площею 89,9139 га з  кадастровим номером
5924785000:04:001:0001,  номер  запису  про  право  власності  28283356  від
02.10.2018 року та договір оренди землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,
який зареєстрований у  Сумському районному відділі Сумської регіональної
філії ДП «Центр державного земельного кадастру при Держкомземі України»
про  що  у  Державному  реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  р.  за
№ 040861302933 (зі змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Бєлєску  Богдану  Андрійовичу у  наданні  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського
господарства  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована
за  межами  населених  пунктів  на  території  Нижньосироватської  сільської
ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності вимогам
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 79-1
та ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане  місце  розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  загальною  площею
89,9139  га  з  кадастровим  номером  5924785000:04:001:0001  з  цільовим



призначенням  –  землі  сільськогосподарського  призначення  та  з  видом
цільового  призначення  –  для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва,  яка  перебуває  в  користуванні  (на  умовах  оренди)  у
ТОВ «Аквітан»;

- до клопотання не додано погодження землекористувача, що передбачено
ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України. 

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Бондаренку М.Є.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши клопотання гр. Бондаренка Максима Євгенійовича, жителя
смт.  Степанівка,  вул.  Торопилівська,  буд.  52 про  надання  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею до 2,0 га для ведення особистого селянського
господарства,  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», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 89,9139 га з  кадастровим номером 5924785000:04:001:0001, номер
запису про право власності 28283356 від 02.10.2018 року та договір оренди
землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,  який зареєстрований у  Сумському
районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр  державного
земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у  Державному
реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  р.  за  №  040861302933  (зі
змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1. Відмовити гр. Бондаренку Максиму Євгенійовичу 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 ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане  місце  розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  загальною  площею
89,9139  га  з  кадастровим  номером  5924785000:04:001:0001  з  цільовим



призначенням  –  землі  сільськогосподарського  призначення  та  з  видом
цільового  призначення  –  для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва,  яка  перебуває  в  користуванні  (на  умовах  оренди)  у
ТОВ «Аквітан»;

- до клопотання не додано погодження землекористувача, що передбачено
ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України. 

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Ніколаєнку М.І.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Ніколаєнка  Максима  Ігоревича,  жителя
м. Суми, вул. Пушкіна, буд. 1 про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  орієнтовною
площею  до  2,0  га  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  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», враховуючи
витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію
права  власності  на  земельну  ділянку  площею  89,9139  га  з  кадастровим
номером  5924785000:04:001:0001,  номер  запису  про  право  власності
28283356  від  02.10.2018  року  та  договір  оренди  землі  (землі  запасу)  від
21.04.2008  року,  який  зареєстрований  у  Сумському  районному  відділі
Сумської регіональної філії ДП «Центр державного земельного кадастру при
Держкомземі України» про що у Державному реєстрі земель вчинено запис
від  08.05.2008  р.  за  №  040861302933  (зі  змінами),  Нижньосироватська
сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Ніколаєнку  Максиму  Ігоревичу 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 ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане  місце  розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  загальною  площею
89,9139  га  з  кадастровим  номером  5924785000:04:001:0001  з  цільовим



призначенням  –  землі  сільськогосподарського  призначення  та  з  видом
цільового  призначення  –  для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва,  яка  перебуває  в  користуванні  (на  умовах  оренди)  у
ТОВ «Аквітан»;

- до клопотання не додано погодження землекористувача, що передбачено
ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України. 

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Головань Д.А.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши клопотання  гр.  Головань Данила  Анатолійовича,  жителя
м.  Суми,  вул.  Вигонопоселенська,  буд.  43 про  надання  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею до 2,0 га для ведення особистого селянського
господарства,  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», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 89,9139 га з  кадастровим номером 5924785000:04:001:0001, номер
запису про право власності 28283356 від 02.10.2018 року та договір оренди
землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,  який зареєстрований у  Сумському
районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр  державного
земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у  Державному
реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  р.  за  №  040861302933  (зі
змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити гр.  Головань Данилу Анатолійовичу у  наданні  дозволу на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського
господарства  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована
за  межами  населених  пунктів  на  території  Нижньосироватської  сільської
ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності вимогам
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 79-1
та ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане  місце  розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  загальною  площею
89,9139  га  з  кадастровим  номером  5924785000:04:001:0001  з  цільовим



призначенням  –  землі  сільськогосподарського  призначення  та  з  видом
цільового  призначення  –  для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва,  яка  перебуває  в  користуванні  (на  умовах  оренди)  у
ТОВ «Аквітан»;

- до клопотання не додано погодження землекористувача, що передбачено
ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України. 

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Земляному Є.В.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Земляного  Євгенія  Вікторовича,  жителя
Сумського  району,  с-ще  Калинівка,  вул.  Молодіжна,  буд.  27,  кв.  5 про
надання  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки у власність орієнтовною площею до 2,0 га  для ведення
особистого селянського господарства, 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», враховуючи витяг з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну
ділянку площею 89,9139 га з кадастровим номером 5924785000:04:001:0001,
номер запису про право власності 28283356 від 02.10.2018 року та договір
оренди  землі  (землі  запасу)  від  21.04.2008  року,  який  зареєстрований  у
Сумському  районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр
державного  земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у
Державному  реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  року  за
№ 040861302933 (зі змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити гр.  Земляному Євгенію Вікторовичу у  наданні  дозволу на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського
господарства  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована
за  межами  населених  пунктів  на  території  Нижньосироватської  сільської
ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності вимогам
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 79-1
та ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане  місце  розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  загальною  площею
89,9139  га  з  кадастровим  номером  5924785000:04:001:0001  з  цільовим



призначенням  –  землі  сільськогосподарського  призначення  та  з  видом
цільового  призначення  –  для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва,  яка  перебуває  в  користуванні  (на  умовах  оренди)  у
ТОВ «Аквітан»;

- до клопотання не додано погодження землекористувача, що передбачено
ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України. 

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Радченку Д.О.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши клопотання гр.  Радченка Дениса Олександровича, жителя
м.  Суми,  вул.  Леоніда  Бикова,  буд.  2/1,  кв.  112  про  надання  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею до 2,0 га для ведення особистого селянського
господарства,  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», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 89,9139 га з  кадастровим номером 5924785000:04:001:0001, номер
запису про право власності 28283356 від 02.10.2018 року та договір оренди
землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,  який зареєстрований у  Сумському
районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр  державного
земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у  Державному
реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  року  за  №  040861302933  (зі
змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1. Відмовити гр.  Радченку Денису 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 ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане  місце  розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  загальною  площею
89,9139  га  з  кадастровим  номером  5924785000:04:001:0001  з  цільовим



призначенням  –  землі  сільськогосподарського  призначення  та  з  видом
цільового  призначення  –  для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва,  яка  перебуває  в  користуванні  (на  умовах  оренди)  у
ТОВ «Аквітан»;

- до клопотання не додано погодження землекористувача, що передбачено
ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України. 

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Погонець С.М.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Погонець  Сергія  Миколайовича,  жителя
смт.  Миколаївка,  вул.  Заводська,  буд.  30,  кв.  6 про  надання  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею до 2,0 га для ведення особистого селянського
господарства,  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», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 89,9139 га з  кадастровим номером 5924785000:04:001:0001, номер
запису про право власності 28283356 від 02.10.2018 року та договір оренди
землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,  який зареєстрований у  Сумському
районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр  державного
земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у  Державному
реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  року  за  №  040861302933  (зі
змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Погонець  Сергію 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
та ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане  місце  розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  загальною  площею
89,9139  га  з  кадастровим  номером  5924785000:04:001:0001  з  цільовим



призначенням  –  землі  сільськогосподарського  призначення  та  з  видом
цільового  призначення  –  для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва,  яка  перебуває  в  користуванні  (на  умовах  оренди)  у
ТОВ «Аквітан»;

- до клопотання не додано погодження землекористувача, що передбачено
ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України. 

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Зіль Б.А.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Зіль  Богдана  Анатолійовича,  жителя
Сумського (Білопільського) району, сщ. Калинівка, вул. Молодіжна, буд. 33,
кв.  5 про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею до 2,0 га для
ведення особистого селянського господарства,  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»,  враховуючи  витяг  з
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права
власності  на земельну ділянку площею 89,9139 га з  кадастровим номером
5924785000:04:001:0001,  номер  запису  про  право  власності  28283356  від
02.10.2018 року та договір оренди землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,
який зареєстрований у  Сумському районному відділі Сумської регіональної
філії ДП «Центр державного земельного кадастру при Держкомземі України»
про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 08.05.2008 року за
№ 040861302933 (зі змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Зіль  Богдану  Анатолійовичу у  наданні  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського
господарства  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована
за  межами  населених  пунктів  на  території  Нижньосироватської  сільської
ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності вимогам
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 79-1
та ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане  місце  розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  загальною  площею
89,9139  га  з  кадастровим  номером  5924785000:04:001:0001  з  цільовим



призначенням  –  землі  сільськогосподарського  призначення  та  з  видом
цільового  призначення  –  для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва,  яка  перебуває  в  користуванні  (на  умовах  оренди)  у
ТОВ «Аквітан»;

- до клопотання не додано погодження землекористувача, що передбачено
ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України. 

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Ксюк А.С.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Ксюк  Андрія  Станіславовича,  жителя
смт.  Степанівка,  вул.  Центральна,  буд.  39,  кв.  57 про надання дозволу на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею до 2,0 га для ведення особистого селянського
господарства,  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», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 89,9139 га з  кадастровим номером 5924785000:04:001:0001, номер
запису про право власності 28283356 від 02.10.2018 року та договір оренди
землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,  який зареєстрований у  Сумському
районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр  державного
земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у  Державному
реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  року  за  №  040861302933  (зі
змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Ксюк  Андрію  Станіславовичу 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 ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане  місце  розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  загальною  площею
89,9139  га  з  кадастровим  номером  5924785000:04:001:0001  з  цільовим



призначенням  –  землі  сільськогосподарського  призначення  та  з  видом
цільового  призначення  –  для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва,  яка  перебуває  в  користуванні  (на  умовах  оренди)  у
ТОВ «Аквітан»;

- до клопотання не додано погодження землекористувача, що передбачено
ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України. 

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Безбабних Р.О.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши клопотання гр.  Безбабних Романа Олександровича, жителя
смт.  Степанівка,  вул.  Центральна,  буд.  39,  кв.  17 про надання дозволу на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею до 2,0 га для ведення особистого селянського
господарства,  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», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 89,9139 га з  кадастровим номером 5924785000:04:001:0001, номер
запису про право власності 28283356 від 02.10.2018 року та договір оренди
землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,  який зареєстрований у  Сумському
районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр  державного
земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у  Державному
реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  року  за  №  040861302933  (зі
змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1. Відмовити гр.  Безбабних Роману 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 ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане  місце  розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  загальною  площею
89,9139  га  з  кадастровим  номером  5924785000:04:001:0001  з  цільовим



призначенням  –  землі  сільськогосподарського  призначення  та  з  видом
цільового  призначення  –  для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва,  яка  перебуває  в  користуванні  (на  умовах  оренди)  у
ТОВ «Аквітан»;

- до клопотання не додано погодження землекористувача, що передбачено
ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України. 

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Золочевському В.М.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Золочевського  Віталія  Миколайовича,
жителя Охтирського району, с. Вишневе, вул. Трикутна, буд. 14 про надання
дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність орієнтовною площею до 2,0 га для ведення особистого
селянського господарства, 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», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 89,9139 га з  кадастровим номером 5924785000:04:001:0001, номер
запису про право власності 28283356 від 02.10.2018 року та договір оренди
землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,  який зареєстрований у  Сумському
районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр  державного
земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у  Державному
реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  року  за  №  040861302933  (зі
змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1. Відмовити гр. Золочевському Віталію 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
та ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане  місце  розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  загальною  площею
89,9139  га  з  кадастровим  номером  5924785000:04:001:0001  з  цільовим



призначенням  –  землі  сільськогосподарського  призначення  та  з  видом
цільового  призначення  –  для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва,  яка  перебуває  в  користуванні  (на  умовах  оренди)  у
ТОВ «Аквітан»;

- до клопотання не додано погодження землекористувача, що передбачено
ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України. 

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Ігумнову А.М.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Ігумнова  Артема  Михайловича,  жителя
м. Суми, вул. Ковпака, буд. 31, кв. 60 про надання дозволу на розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
орієнтовною  площею  до  2,0  га  для  ведення  особистого  селянського
господарства,  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», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 89,9139 га з  кадастровим номером 5924785000:04:001:0001, номер
запису про право власності 28283356 від 02.10.2018 року та договір оренди
землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,  який зареєстрований у  Сумському
районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр  державного
земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у  Державному
реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  року  за  №  040861302933  (зі
змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Ігумнову  Артему  Михайловичу у  наданні  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського
господарства  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована
за  межами  населених  пунктів  на  території  Нижньосироватської  сільської
ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності вимогам
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 79-1
та ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане  місце  розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  загальною  площею
89,9139  га  з  кадастровим  номером  5924785000:04:001:0001  з  цільовим



призначенням  –  землі  сільськогосподарського  призначення  та  з  видом
цільового  призначення  –  для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва,  яка  перебуває  в  користуванні  (на  умовах  оренди)  у
ТОВ «Аквітан»;

- до клопотання не додано погодження землекористувача, що передбачено
ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України. 

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Левченку Є.А.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Левченка  Єгора  Анатолійовича,  жителя
м. Суми, вул. Ковпака, буд. 29, кв. 38 про надання дозволу на розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
орієнтовною  площею  до  2,0  га  для  ведення  особистого  селянського
господарства,  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», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 89,9139 га з  кадастровим номером 5924785000:04:001:0001, номер
запису про право власності 28283356 від 02.10.2018 року та договір оренди
землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,  який зареєстрований у  Сумському
районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр  державного
земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у  Державному
реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  року  за  №  040861302933  (зі
змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Левченку  Єгору  Анатолійовичу у  наданні  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського
господарства  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована
за  межами  населених  пунктів  на  території  Нижньосироватської  сільської
ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності вимогам
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 79-1
та ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане  місце  розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  загальною  площею
89,9139  га  з  кадастровим  номером  5924785000:04:001:0001  з  цільовим



призначенням  –  землі  сільськогосподарського  призначення  та  з  видом
цільового  призначення  –  для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва,  яка  перебуває  в  користуванні  (на  умовах  оренди)  у
ТОВ «Аквітан»;

- до клопотання не додано погодження землекористувача, що передбачено
ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України. 

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Дудко Т.Д.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Дудко  Тимофія  Дмитровича,  жителя
м. Суми, просп. Михайла Лушпи, буд. 49, кв. 151 про надання дозволу на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею до 2,0 га для ведення особистого селянського
господарства,  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», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 89,9139 га з  кадастровим номером 5924785000:04:001:0001, номер
запису про право власності 28283356 від 02.10.2018 року та договір оренди
землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,  який зареєстрований у  Сумському
районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр  державного
земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у  Державному
реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  року  за  №  040861302933  (зі
змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Дудко  Тимофію  Дмитровичу 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 ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане  місце  розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  загальною  площею
89,9139  га  з  кадастровим  номером  5924785000:04:001:0001  з  цільовим



призначенням  –  землі  сільськогосподарського  призначення  та  з  видом
цільового  призначення  –  для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва,  яка  перебуває  в  користуванні  (на  умовах  оренди)  у
ТОВ «Аквітан»;

- до клопотання не додано погодження землекористувача, що передбачено
ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України. 

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Кошману Б.Р.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Кошмана  Богдана  Руслановича,  жителя
м. Суми, вул. Героїв Крут, буд. 78, кв. 9 про надання дозволу на розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
орієнтовною  площею  до  2,0  га  для  ведення  особистого  селянського
господарства,  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», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 89,9139 га з  кадастровим номером 5924785000:04:001:0001, номер
запису про право власності 28283356 від 02.10.2018 року та договір оренди
землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,  який зареєстрований у  Сумському
районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр  державного
земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у  Державному
реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  року  за  №  040861302933  (зі
змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Кошману  Богдану  Руслановичу 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 ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане  місце  розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  загальною  площею



89,9139  га  з  кадастровим  номером  5924785000:04:001:0001  з  цільовим
призначенням  –  землі  сільськогосподарського  призначення  та  з  видом
цільового  призначення  –  для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва,  яка  перебуває  в  користуванні  (на  умовах  оренди)  у
ТОВ «Аквітан»;

- до клопотання не додано погодження землекористувача, що передбачено
ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України. 

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Піхтарь О.В.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши клопотання  гр.  Піхтарь  Олександра  Васильовича,  жителя
м. Суми, вул. Металургів, буд. 9, кв. 44 про надання дозволу на розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
орієнтовною  площею  до  2,0  га  для  ведення  особистого  селянського
господарства,  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», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 89,9139 га з  кадастровим номером 5924785000:04:001:0001, номер
запису про право власності 28283356 від 02.10.2018 року та договір оренди
землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,  який зареєстрований у  Сумському
районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр  державного
земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у  Державному
реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  року  за  №  040861302933  (зі
змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1. Відмовити гр.  Піхтарь Олександру Васильовичу у наданні дозволу на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського
господарства  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована
за  межами  населених  пунктів  на  території  Нижньосироватської  сільської
ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності вимогам
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 79-1
та ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане  місце  розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  загальною  площею
89,9139  га  з  кадастровим  номером  5924785000:04:001:0001  з  цільовим



призначенням  –  землі  сільськогосподарського  призначення  та  з  видом
цільового  призначення  –  для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва,  яка  перебуває  в  користуванні  (на  умовах  оренди)  у
ТОВ «Аквітан»;

- до клопотання не додано погодження землекористувача, що передбачено
ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України. 

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Фещуку В.І.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Фещука  Владислава  Ігоровича,  жителя
м.  Київ,  вул.  Ломоносова,  буд.  21/14,  кв.  80 про  надання  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність,  орієнтовною  площею  до  2,0  га,  для  ведення  особистого
селянського господарства, 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», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 85,6180 га з  кадастровим номером 5924785000:04:004:0001, номер
запису про право власності 28396104 від 10.10.2018 року та договір оренди
землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,  який зареєстрований у  Сумському
районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр  державного
земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у  Державному
реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  року  за  №  040861302933  (зі
змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Фещуку  Владиславу  Ігоровичу 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 ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане місце розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної
власності  загальною  площею  85,6180  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:004:0001,  з  цільовим  призначенням  –  землі



сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення –
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває
в користуванні (на умовах оренди) у ТОВ «Аквітан»;

-  до  клопотання не  додано  погодження  землекористувача,  що
передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Іващенку О.М.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Іващенка  Олександра  Миколайовича,
жителя  Чернігівської  області,  Бахмацького  району,  с.  Тиниця,
вул. Першотравнева,  буд. 44 про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки у  власність,  орієнтовною
площею до  2,0  га,  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  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»,
враховуючи витяг  з  Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
про реєстрацію права власності  на земельну ділянку площею 85,6180 га  з
кадастровим  номером  5924785000:04:004:0001,  номер  запису  про  право
власності 28396104 від 10.10.2018 року та договір оренди землі (землі запасу)
від  21.04.2008  року,  який  зареєстрований  у  Сумському  районному  відділі
Сумської регіональної філії ДП «Центр державного земельного кадастру при
Держкомземі України» про що у Державному реєстрі земель вчинено запис
від  08.05.2008  року  за  №  040861302933  (зі  змінами),  Нижньосироватська
сільська рада вирішила:

1. Відмовити гр.  Іващенку Олександру 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
та ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане місце розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної
власності  загальною  площею  85,6180  га  з  кадастровим  номером



5924785000:04:004:0001,  з  цільовим  призначенням  –  землі
сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення –
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває
в користуванні (на умовах оренди) у ТОВ «Аквітан»;

-  до  клопотання не  додано  погодження  землекористувача,  що
передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Головіній А.В.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Головіної  Альони  Віталіївни,  жительки
м. Суми, вул. Ковпака, буд. 14, кв. 159 про надання дозволу на розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність,
орієнтовною  площею  до  2,0  га,  для  ведення  особистого  селянського
господарства,  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», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 85,6180 га з  кадастровим номером 5924785000:04:004:0001, номер
запису про право власності 28396104 від 10.10.2018 року та договір оренди
землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,  який зареєстрований у  Сумському
районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр  державного
земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у  Державному
реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  року  за  №  040861302933  (зі
змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Головіній  Альоні  Віталіївні у  наданні  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського
господарства  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована
за  межами  населених  пунктів  на  території  Нижньосироватської  сільської
ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності вимогам
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 79-1
та ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане місце розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної
власності  загальною  площею  85,6180  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:004:0001,  з  цільовим  призначенням  –  землі



сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення –
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває
в користуванні (на умовах оренди) у ТОВ «Аквітан»;

-  до  клопотання не  додано  погодження  землекористувача,  що
передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України. 

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Єнюковій О.П.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Єнюкової  Олени  Павлівни,  жительки
м.  Суми,  вул.  Героїв  Крут,  буд.  62,  кв.  67 про  надання  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність,  орієнтовною  площею  до  2,0  га,  для  ведення  особистого
селянського господарства, 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», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 85,6180 га з  кадастровим номером 5924785000:04:004:0001, номер
запису про право власності 28396104 від 10.10.2018 року та договір оренди
землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,  який зареєстрований у  Сумському
районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр  державного
земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у  Державному
реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  року  за  №  040861302933  (зі
змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Єнюковій  Олені  Павлівні 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 ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане місце розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної
власності  загальною  площею  85,6180  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:004:0001,  з  цільовим  призначенням  –  землі



сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення –
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває
в користуванні (на умовах оренди) у ТОВ «Аквітан»;

-  до  клопотання не  додано  погодження  землекористувача,  що
передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України. 

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Кібенку І.І.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши клопотання гр.  Кібенка Ігоря Івановича, жителя  м. Суми,
просп.  Курський,  буд.  133,  кв.  59 про  надання  дозволу  на  розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність,
орієнтовною  площею  до  2,0  га,  для  ведення  особистого  селянського
господарства,  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», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 85,6180 га з  кадастровим номером 5924785000:04:004:0001, номер
запису про право власності 28396104 від 10.10.2018 року та договір оренди
землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,  який зареєстрований у  Сумському
районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр  державного
земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у  Державному
реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  року  за  №  040861302933  (зі
змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Кібенку  Ігорю  Івановичу у  наданні  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського
господарства  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована
за  межами  населених  пунктів  на  території  Нижньосироватської  сільської
ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності вимогам
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 79-1
та ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане місце розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної
власності  загальною  площею  85,6180  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:004:0001,  з  цільовим  призначенням  –  землі



сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення –
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває
в користуванні (на умовах оренди) у ТОВ «Аквітан»;

-  до  клопотання не  додано  погодження  землекористувача,  що
передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Пономаренку В.М.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши клопотання  гр.  Пономаренка  Владислава  Миколайовича,
жителя  м.  Суми,  просп.  Курський,  буд.  141 про  надання  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність,  орієнтовною  площею  до  2,0  га,  для  ведення  особистого
селянського господарства, 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», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 85,6180 га з  кадастровим номером 5924785000:04:004:0001, номер
запису про право власності 28396104 від 10.10.2018 року та договір оренди
землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,  який зареєстрований у  Сумському
районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр  державного
земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у  Державному
реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  року  за  №  040861302933  (зі
змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Пономаренку  Владиславу  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 та ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане місце розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної
власності  загальною  площею  85,6180  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:004:0001,  з  цільовим  призначенням  –  землі



сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення –
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває
в користуванні (на умовах оренди) у ТОВ «Аквітан»;

-  до  клопотання не  додано  погодження  землекористувача,  що
передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Герасименку А.В.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Герасименка  Андрія  Володимировича,
жителя  м.  Суми,  вул.  Ковпака,  буд.  77  Б,  кв.  21 про  надання  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність,  орієнтовною  площею  до  2,0  га,  для  ведення  особистого
селянського господарства, 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», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 85,6180 га з  кадастровим номером 5924785000:04:004:0001, номер
запису про право власності 28396104 від 10.10.2018 року та договір оренди
землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,  який зареєстрований у  Сумському
районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр  державного
земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у  Державному
реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  року  за  №  040861302933  (зі
змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1. Відмовити гр. Герасименку Андрію Володимировичу у наданні дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського
господарства  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована
за  межами  населених  пунктів  на  території  Нижньосироватської  сільської
ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності вимогам
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 79-1
та ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане місце розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної
власності  загальною  площею  85,6180  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:004:0001,  з  цільовим  призначенням  –  землі



сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення –
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває
в користуванні (на умовах оренди) у ТОВ «Аквітан»;

-  до  клопотання не  додано  погодження  землекористувача,  що
передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України. 

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Літохіну О.О.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Літохіна  Олександра  Олександровича,
жителя м. Київ, вул. Ново-Дарницька, буд. 27, кв. 108 про надання дозволу на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність,  орієнтовною  площею  до  2,0  га,  для  ведення  особистого
селянського господарства, 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», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 85,6180 га з  кадастровим номером 5924785000:04:004:0001, номер
запису про право власності 28396104 від 10.10.2018 року та договір оренди
землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,  який зареєстрований у  Сумському
районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр  державного
земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у  Державному
реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  року  за  №  040861302933  (зі
змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1. Відмовити гр. Літохіну Олександру 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 ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане місце розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної
власності  загальною  площею  85,6180  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:004:0001,  з  цільовим  призначенням  –  землі



сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення –
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває
в користуванні (на умовах оренди) у ТОВ «Аквітан»;

-  до  клопотання не  додано  погодження  землекористувача,  що
передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України. 

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Фещенку С.О.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши клопотання гр. Фещенка Сергія Олеговича, жителя м. Київ,
вул.  Тростянецька,  буд.  97,  кв.  32 про  надання  дозволу  на  розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність,
орієнтовною  площею  до  2,0  га,  для  ведення  особистого  селянського
господарства,  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», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 85,6180 га з  кадастровим номером 5924785000:04:004:0001, номер
запису про право власності 28396104 від 10.10.2018 року та договір оренди
землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,  який зареєстрований у  Сумському
районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр  державного
земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у  Державному
реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  року  за  №  040861302933  (зі
змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Фещенку  Сергію  Олеговичу у  наданні  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського
господарства  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована
за  межами  населених  пунктів  на  території  Нижньосироватської  сільської
ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності вимогам
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 79-1
та ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане місце розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної
власності  загальною  площею  85,6180  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:004:0001,  з  цільовим  призначенням  –  землі



сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення –
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває
в користуванні (на умовах оренди) у ТОВ «Аквітан»;

-  до  клопотання не  додано  погодження  землекористувача,  що
передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України. 

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Куксенку Д.В.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши клопотання гр.  Куксенка Дмитра Вячеславовича,  жителя
м.  Київ,  вул.  Вереснева,  буд.  18/20,  кв.  35 про  надання  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність,  орієнтовною  площею  до  2,0  га,  для  ведення  особистого
селянського господарства, 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», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 85,6180 га з  кадастровим номером 5924785000:04:004:0001, номер
запису про право власності 28396104 від 10.10.2018 року та договір оренди
землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,  який зареєстрований у  Сумському
районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр  державного
земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у  Державному
реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  року  за  №  040861302933  (зі
змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1. Відмовити гр.  Куксенку Дмитру Вячеславовичу у наданні дозволу на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського
господарства  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована
за  межами  населених  пунктів  на  території  Нижньосироватської  сільської
ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності вимогам
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 79-1
та ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане місце розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної
власності  загальною  площею  85,6180  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:004:0001,  з  цільовим  призначенням  –  землі



сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення –
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває
в користуванні (на умовах оренди) у ТОВ «Аквітан»;

-  до  клопотання не  додано  погодження  землекористувача,  що
передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України. 

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Іванову О.В.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши клопотання гр.  Іванова Олександра Валерійовича, жителя
м.  Київ,  вул.  Гусовського  Сергія,  буд.  2,  кв.  197 про надання  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність,  орієнтовною  площею  до  2,0  га,  для  ведення  особистого
селянського господарства, 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», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 85,6180 га з  кадастровим номером 5924785000:04:004:0001, номер
запису про право власності 28396104 від 10.10.2018 року та договір оренди
землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,  який зареєстрований у  Сумському
районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр  державного
земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у  Державному
реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  року  за  №  040861302933  (зі
змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1. Відмовити гр.  Іванову Олександру Валерійовичу у наданні дозволу на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського
господарства  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована
за  межами  населених  пунктів  на  території  Нижньосироватської  сільської
ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності вимогам
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 79-1
та ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане місце розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної
власності  загальною  площею  85,6180  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:004:0001,  з  цільовим  призначенням  –  землі



сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення –
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває
в користуванні (на умовах оренди) у ТОВ «Аквітан»;

-  до  клопотання не  додано  погодження  землекористувача,  що
передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України. 

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Могилка А.С.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Могилка  Андрія  Сергійовича,  жителя
Полтавської  області,  м.  Глобине,  тупик  Лікарняний,  буд.  6а про  надання
дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність, орієнтовною площею до 2,0 га, для ведення особистого
селянського господарства, 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», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 85,6180 га з  кадастровим номером 5924785000:04:004:0001, номер
запису про право власності 28396104 від 10.10.2018 року та договір оренди
землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,  який зареєстрований у  Сумському
районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр  державного
земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у  Державному
реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  року  за  №  040861302933  (зі
змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Могилка  Андрію  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 ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане місце розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної
власності  загальною  площею  85,6180  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:004:0001,  з  цільовим  призначенням  –  землі



сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення –
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває
в користуванні (на умовах оренди) у ТОВ «Аквітан»;

-  до  клопотання не  додано  погодження  землекористувача,  що
передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України. 

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Жданову Б.С.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши клопотання гр.  Жданова Богдана Святославовича, жителя
м. Київ, вул. Сабурова Олександра, буд. 11-а, кв. 87 про надання дозволу на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність,  орієнтовною  площею  до  2,0  га,  для  ведення  особистого
селянського господарства, 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», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 85,6180 га з  кадастровим номером 5924785000:04:004:0001, номер
запису про право власності 28396104 від 10.10.2018 року та договір оренди
землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,  який зареєстрований у  Сумському
районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр  державного
земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у  Державному
реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  року  за  №  040861302933  (зі
змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1. Відмовити гр. Жданову Богдану Святославовичу 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 ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане місце розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної
власності  загальною  площею  85,6180  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:004:0001,  з  цільовим  призначенням  –  землі



сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення –
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває
в користуванні (на умовах оренди) у ТОВ «Аквітан»;

-  до  клопотання не  додано  погодження  землекористувача,  що
передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України. 

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Савенчуку Є.В.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Савенчука  Євгена  Вадимовича,  жителя
м.  Київ,  пр.  Маяковського,  буд.  23,  кв.  38 про  надання  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність,  орієнтовною  площею  до  2,0  га,  для  ведення  особистого
селянського господарства, 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», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 85,6180 га з  кадастровим номером 5924785000:04:004:0001, номер
запису про право власності 28396104 від 10.10.2018 року та договір оренди
землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,  який зареєстрований у  Сумському
районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр  державного
земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у  Державному
реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  року  за  №  040861302933  (зі
змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Савенчуку  Євгену  Вадимовичу 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 ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане місце розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної
власності  загальною  площею  85,6180  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:004:0001,  з  цільовим  призначенням  –  землі



сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення –
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває
в користуванні (на умовах оренди) у ТОВ «Аквітан»;

-  до  клопотання не  додано  погодження  землекористувача,  що
передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України. 

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Старовойту О.М.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши клопотання гр.  Старовойта Олексія Михайловича, жителя
Херсонської  області,  Чаплинського  району,  с.  Першокостянтинівка,
вул.  Садова,  буд.  37 про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки у  власність,  орієнтовною
площею до  2,0  га,  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  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», враховуючи
витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію
права  власності  на  земельну  ділянку  площею  85,6180  га  з  кадастровим
номером  5924785000:04:004:0001,  номер  запису  про  право  власності
28396104  від  10.10.2018  року  та  договір  оренди  землі  (землі  запасу)  від
21.04.2008  року,  який  зареєстрований  у  Сумському  районному  відділі
Сумської регіональної філії ДП «Центр державного земельного кадастру при
Держкомземі України» про що у Державному реєстрі земель вчинено запис
від  08.05.2008  року  за  №  040861302933  (зі  змінами),  Нижньосироватська
сільська рада вирішила:

1. Відмовити гр. Старовойту Олексію Михайловичу у наданні дозволу на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського
господарства  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована
за  межами  населених  пунктів  на  території  Нижньосироватської  сільської
ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності вимогам
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 79-1
та ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане місце розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної
власності  загальною  площею  85,6180  га  з  кадастровим  номером



5924785000:04:004:0001,  з  цільовим  призначенням  –  землі
сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення –
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває
в користуванні (на умовах оренди) у ТОВ «Аквітан»;

-  до  клопотання не  додано  погодження  землекористувача,  що
передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України. 

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Полегеньку А.А.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши клопотання гр.  Полегенька Артема Анастасовича, жителя
м. Київ, пр-т Правди, буд. 37-б, кв. 37 про надання дозволу на розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність,
орієнтовною  площею  до  2,0  га,  для  ведення  особистого  селянського
господарства,  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», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 85,6180 га з  кадастровим номером 5924785000:04:004:0001, номер
запису про право власності 28396104 від 10.10.2018 року та договір оренди
землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,  який зареєстрований у  Сумському
районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр  державного
земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у  Державному
реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  року  за  №  040861302933  (зі
змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1. Відмовити гр.  Полегеньку Артему Анастасовичу в 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 ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане місце розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної
власності  загальною  площею  85,6180  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:004:0001,  з  цільовим  призначенням  –  землі



сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення –
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває
в користуванні (на умовах оренди) у ТОВ «Аквітан»;

-  до  клопотання не  додано  погодження  землекористувача,  що
передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України. 

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Макарову В.О.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши клопотання гр.  Макарова Віталія Олександровича, жителя
Черкаської  області,  Драбівського  району,  с.  Гай,  вул.  Лісова,  буд.  10 про
надання  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної ділянки у власність, орієнтовною площею до 2,0 га, для ведення
особистого селянського господарства, 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», враховуючи витяг з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну
ділянку площею 85,6180 га з кадастровим номером 5924785000:04:004:0001,
номер запису про право власності 28396104 від 10.10.2018 року та договір
оренди  землі  (землі  запасу)  від  21.04.2008  року,  який  зареєстрований  у
Сумському  районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр
державного  земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у
Державному  реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  року  за
№ 040861302933 (зі змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1. Відмовити гр. Макарову 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  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 ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане місце розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної
власності  загальною  площею  85,6180  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:004:0001,  з  цільовим  призначенням  –  землі



сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення –
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває
в користуванні (на умовах оренди) у ТОВ «Аквітан»;

-  до  клопотання не  додано  погодження  землекористувача,  що
передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України. 

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Залєвському Н.Ю.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Залєвського  Назара  Юрійовича,  жителя
Хмельницької області,  Шепетівського району, с.  Михайлючка, вул. Леніна,
буд.  46 про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки у власність, орієнтовною площею до 2,0 га, для
ведення особистого селянського господарства,  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»,  враховуючи  витяг  з
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права
власності  на земельну ділянку площею 85,6180 га з  кадастровим номером
5924785000:04:004:0001,  номер  запису  про  право  власності  28396104  від
10.10.2018 року та договір оренди землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,
який зареєстрований у  Сумському районному відділі Сумської регіональної
філії ДП «Центр державного земельного кадастру при Держкомземі України»
про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 08.05.2008 року за
№ 040861302933 (зі змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити гр.  Залєвському Назару Юрійовичу у наданні  дозволу на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського
господарства  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована
за  межами  населених  пунктів  на  території  Нижньосироватської  сільської
ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності вимогам
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 79-1
та ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане місце розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної
власності  загальною  площею  85,6180  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:004:0001,  з  цільовим  призначенням  –  землі



сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення –
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває
в користуванні (на умовах оренди) у ТОВ «Аквітан»;

-  до  клопотання не  додано  погодження  землекористувача,  що
передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України. 

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Танасову Г.В.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Танасова  Гліба  Віталійовича,  жителя
Дніпропетровської  області,  м.  Жовті  Води,  вул.  Маяковського,  буд.  121,
кв.  24 про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки у власність, орієнтовною площею до 2,0 га, для
ведення особистого селянського господарства,  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»,  враховуючи  витяг  з
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права
власності  на земельну ділянку площею 85,6180 га з  кадастровим номером
5924785000:04:004:0001,  номер  запису  про  право  власності  28396104  від
10.10.2018 року та договір оренди землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,
який зареєстрований у  Сумському районному відділі Сумської регіональної
філії ДП «Центр державного земельного кадастру при Держкомземі України»
про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 08.05.2008 року за
№ 040861302933 (зі змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Танасову  Глібу  Віталійовичу у  наданні  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського
господарства  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована
за  межами  населених  пунктів  на  території  Нижньосироватської  сільської
ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності вимогам
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 79-1
та ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане місце розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної
власності  загальною  площею  85,6180  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:004:0001,  з  цільовим  призначенням  –  землі



сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення –
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває
в користуванні (на умовах оренди) у ТОВ «Аквітан»;

-  до  клопотання не  додано  погодження  землекористувача,  що
передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України. 

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Сприх А.С.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Сприх  Артема  Станіславовича,  жителя
м.  Київ,  вул.  Російська,  буд.  31,  гурт,  кім.  87 про  надання  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність,  орієнтовною  площею  до  2,0  га,  для  ведення  особистого
селянського господарства, 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», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 85,6180 га з  кадастровим номером 5924785000:04:004:0001, номер
запису про право власності 28396104 від 10.10.2018 року та договір оренди
землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,  який зареєстрований у  Сумському
районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр  державного
земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у  Державному
реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  року  за  №  040861302933  (зі
змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Сприх  Артему  Станіславовичу 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 ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане місце розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної
власності  загальною  площею  85,6180  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:004:0001,  з  цільовим  призначенням  –  землі



сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення –
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває
в користуванні (на умовах оренди) у ТОВ «Аквітан»;

-  до  клопотання не  додано  погодження  землекористувача,  що
передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України. 

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Святіна О.О.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Святіна  Олександра  Олеговича,  жителя
м.  Київ,  Дніпровського району,  вул.  Празька,  буд.  3,  кв.  178 про надання
дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність, орієнтовною площею до 2,0 га, для ведення особистого
селянського господарства, 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», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 85,6180 га з  кадастровим номером 5924785000:04:004:0001, номер
запису про право власності 28396104 від 10.10.2018 року та договір оренди
землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,  який зареєстрований у  Сумському
районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр  державного
земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у  Державному
реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  року  за  №  040861302933  (зі
змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Святіна  Олександру  Олеговичу у  наданні  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського
господарства  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована
за  межами  населених  пунктів  на  території  Нижньосироватської  сільської
ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності вимогам
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 79-1
та ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане місце розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної
власності  загальною  площею  85,6180  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:004:0001,  з  цільовим  призначенням  –  землі



сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення –
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває
в користуванні (на умовах оренди) у ТОВ «Аквітан»;

-  до  клопотання не  додано  погодження  землекористувача,  що
передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України. 

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Попазову В.А.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Попазова  Володимира  Андрійовича,
жителя  Одеської області,  м. Ізмаїл, І провулок Нижньосадовий, буд. 5 про
надання  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної ділянки у власність, орієнтовною площею до 2,0 га, для ведення
особистого селянського господарства, 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», враховуючи витяг з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну
ділянку площею 85,6180 га з кадастровим номером 5924785000:04:004:0001,
номер запису про право власності 28396104 від 10.10.2018 року та договір
оренди  землі  (землі  запасу)  від  21.04.2008  року,  який  зареєстрований  у
Сумському  районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр
державного  земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у
Державному  реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  року  за  №
040861302933 (зі змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1. Відмовити гр. Попазову Володимиру Андрійовичу у наданні дозволу на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського
господарства  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована
за  межами  населених  пунктів  на  території  Нижньосироватської  сільської
ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності вимогам
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 79-1
та ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане місце розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної
власності  загальною  площею  85,6180  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:004:0001,  з  цільовим  призначенням  –  землі



сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення –
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває
в користуванні (на умовах оренди) у ТОВ «Аквітан»;

-  до  клопотання не  додано  погодження  землекористувача,  що
передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України. 

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Хелемеля Д.С.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Хелемеля  Дмитра  Сергійовича,  жителя
м. Суми, вул. Інтернаціоналістів, буд. 59 Б, кв. 44 про надання дозволу на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність,  орієнтовною  площею  до  2,0  га,  для  ведення  особистого
селянського господарства, 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», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 85,6180 га з  кадастровим номером 5924785000:04:004:0001, номер
запису про право власності 28396104 від 10.10.2018 року та договір оренди
землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,  який зареєстрований у  Сумському
районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр  державного
земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у  Державному
реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  року  за  №  040861302933  (зі
змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Хелемеля  Дмитру  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 ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане місце розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної
власності  загальною  площею  85,6180  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:004:0001,  з  цільовим  призначенням  –  землі



сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення –
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває
в користуванні (на умовах оренди) у ТОВ «Аквітан»;

-  до  клопотання не  додано  погодження  землекористувача,  що
передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України. 

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Стулень В.С.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши клопотання гр.  Стулень Владислава Сергійовича, жителя
м.  Суми,  вул.  Героїв  Крут,  буд.  22,  кв.  56 про  надання  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність,  орієнтовною  площею  до  2,0  га,  для  ведення  особистого
селянського господарства, 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», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 85,6180 га з  кадастровим номером 5924785000:04:004:0001, номер
запису про право власності 28396104 від 10.10.2018 року та договір оренди
землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,  який зареєстрований у  Сумському
районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр  державного
земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у  Державному
реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  року  за  №  040861302933  (зі
змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1. Відмовити гр.  Стулень Владиславу Сергійовичу у наданні дозволу на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського
господарства  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована
за  межами  населених  пунктів  на  території  Нижньосироватської  сільської
ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності вимогам
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 79-1
та ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане місце розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної
власності  загальною  площею  85,6180  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:004:0001,  з  цільовим  призначенням  –  землі



сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення –
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває
в користуванні (на умовах оренди) у ТОВ «Аквітан»;

-  до  клопотання не  додано  погодження  землекористувача,  що
передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України. 

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Воліку О.С.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Воліка  Олександра  Сергійовича,  жителя
м. Суми, вул. Ковпака, буд. 47, кв. 76 про надання дозволу на розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність,
орієнтовною  площею  до  2,0  га,  для  ведення  особистого  селянського
господарства,  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», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 85,6180 га з  кадастровим номером 5924785000:04:004:0001, номер
запису про право власності 28396104 від 10.10.2018 року та договір оренди
землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,  який зареєстрований у  Сумському
районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр  державного
земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у  Державному
реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  року  за  №  040861302933  (зі
змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити гр.  Воліку Олександру 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 ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане місце розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної
власності  загальною  площею  85,6180  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:004:0001,  з  цільовим  призначенням  –  землі



сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення –
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває
в користуванні (на умовах оренди) у ТОВ «Аквітан»;

-  до  клопотання не  додано  погодження  землекористувача,  що
передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України. 

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Суміну М.І. 
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Суміна  Максима  Ігоровича,  жителя
Чернігівська область,  с.  Жеребецьке,  вул. Л. Українки, буд. 1 про надання
дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність, орієнтовною площею до 2,0 га, для ведення особистого
селянського господарства, 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», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 85,6180 га з  кадастровим номером 5924785000:04:004:0001, номер
запису про право власності 28396104 від 10.10.2018 року та договір оренди
землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,  який зареєстрований у  Сумському
районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр  державного
земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у  Державному
реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  року  за  №  040861302933  (зі
змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Суміну  Максиму  Ігоровичу 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 ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане місце розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної
власності  загальною  площею  85,6180  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:004:0001,  з  цільовим  призначенням  –  землі



сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення –
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває
в користуванні (на умовах оренди) у ТОВ «Аквітан»;

-  до  клопотання не  додано  погодження  землекористувача,  що
передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України. 

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Михайліченку Л.В. 
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши клопотання гр. Михайліченка Любомира Володимировича,
жителя  м. Київ,  вул.  Госпітальна,  буд.  18-А,  гурт про надання дозволу на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність,  орієнтовною  площею  до  2,0  га,  для  ведення  особистого
селянського господарства, 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», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 85,6180 га з  кадастровим номером 5924785000:04:004:0001, номер
запису про право власності 28396104 від 10.10.2018 року та договір оренди
землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,  який зареєстрований у  Сумському
районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр  державного
земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у  Державному
реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  року  за  №  040861302933  (зі
змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Михайліченку  Любомиру  Володимировичу у  наданні
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого
селянського  господарства  за  рахунок  земель  сільськогосподарського
призначення комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка
розташована за межами населених пунктів на території Нижньосироватської
сільської  ради  Сумського  району  Сумської  області  з  підстав:
невідповідності вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-
правових актів (ст. 79-1 та ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане місце розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної
власності  загальною  площею  85,6180  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:004:0001,  з  цільовим  призначенням  –  землі



сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення –
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває
в користуванні (на умовах оренди) у ТОВ «Аквітан»;

-  до  клопотання не  додано  погодження  землекористувача,  що
передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України. 

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Калмикову Р.В.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши клопотання гр.  Калмикова Руслана Васильовича,  жителя
Київської області, Богуславського району, с. Медвин, вул. Червінська, буд. 5
про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність, орієнтовною площею до 2,0 га, для ведення
особистого селянського господарства, 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», враховуючи витяг з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну
ділянку площею 85,6180 га з кадастровим номером 5924785000:04:004:0001,
номер запису про право власності 28396104 від 10.10.2018 року та договір
оренди  землі  (землі  запасу)  від  21.04.2008  року,  який  зареєстрований  у
Сумському  районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр
державного  земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у
Державному  реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  року  за
№ 040861302933 (зі змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1. Відмовити гр.  Калмикову Руслану Васильовичу у наданні дозволу на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського
господарства  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована
за  межами  населених  пунктів  на  території  Нижньосироватської  сільської
ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності вимогам
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 79-1
та ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане місце розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної
власності  загальною  площею  85,6180  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:004:0001,  з  цільовим  призначенням  –  землі



сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення –
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває
в користуванні (на умовах оренди) у ТОВ «Аквітан»;

-  до  клопотання не  додано  погодження  землекористувача,  що
передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України. 

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Вольних А.О. 
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши клопотання гр.  Вольних Андрія Олександровича,  жителя
Миколаївської області, Первомайського району, с. Лиса Гора, вул. Південна,
буд.  19 про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки у власність, орієнтовною площею до 2,0 га, для
ведення особистого селянського господарства,  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»,  враховуючи  витяг  з
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права
власності  на земельну ділянку площею 85,6180 га з  кадастровим номером
5924785000:04:004:0001,  номер  запису  про  право  власності  28396104  від
10.10.2018 року та договір оренди землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,
який зареєстрований у  Сумському районному відділі Сумської регіональної
філії ДП «Центр державного земельного кадастру при Держкомземі України»
про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 08.05.2008 року за
№ 040861302933 (зі змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1. Відмовити гр.  Вольних 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 ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане місце розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної
власності  загальною  площею  85,6180  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:004:0001,  з  цільовим  призначенням  –  землі



сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення –
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває
в користуванні (на умовах оренди) у ТОВ «Аквітан»;

-  до  клопотання не  додано  погодження  землекористувача,  що
передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України. 

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Воловоді А.К. 
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши клопотання гр.  Воловоди Андрія Костянтиновича, жителя
Вінницької  області,  Жмеринського  району,  смт.  Браїлів,  вул.  Центральна,
буд.  11 про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки у власність, орієнтовною площею до 2,0 га, для
ведення особистого селянського господарства,  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»,  враховуючи  витяг  з
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права
власності  на земельну ділянку площею 85,6180 га з  кадастровим номером
5924785000:04:004:0001,  номер  запису  про  право  власності  28396104  від
10.10.2018 року та договір оренди землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,
який зареєстрований у  Сумському районному відділі Сумської регіональної
філії ДП «Центр державного земельного кадастру при Держкомземі України»
про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 08.05.2008 року за
№ 040861302933 (зі змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1. Відмовити гр. Воловоді Андрію Костянтиновичу 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 ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане місце розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної
власності  загальною  площею  85,6180  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:004:0001,  з  цільовим  призначенням  –  землі



сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення –
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває
в користуванні (на умовах оренди) у ТОВ «Аквітан»;

-  до  клопотання не  додано  погодження  землекористувача,  що
передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України. 

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Сердюку Р.І. 
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Сердюка  Романа  Івановича,  жителя
Роменського (Недригайлівського) району, с. Козельне, вул. Горького, буд. 38
про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність, орієнтовною площею до 2,0 га, для ведення
особистого селянського господарства, 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», враховуючи витяг з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну
ділянку площею 85,6180 га з кадастровим номером 5924785000:04:004:0001,
номер запису про право власності 28396104 від 10.10.2018 року та договір
оренди  землі  (землі  запасу)  від  21.04.2008  року,  який  зареєстрований  у
Сумському  районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр
державного  земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у
Державному  реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  року  за
№ 040861302933 (зі змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Сердюку  Роману  Івановичу у  наданні  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського
господарства  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована
за  межами  населених  пунктів  на  території  Нижньосироватської  сільської
ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності вимогам
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 79-1
та ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане місце розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної
власності  загальною  площею  85,6180  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:004:0001,  з  цільовим  призначенням  –  землі



сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення –
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває
в користуванні (на умовах оренди) у ТОВ «Аквітан»;

-  до  клопотання не  додано  погодження  землекористувача,  що
передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України. 

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Чумак П.І.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Чумак  Павла  Івановича,  жителя   с.
Новоселиця, вул. Садова, буд. 2 про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки у  власність,  орієнтовною
площею до  2,0  га,  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  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», враховуючи витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку площею 85,6180
га з кадастровим номером 5924785000:04:004:0001, номер запису про право
власності 28396104 від 10.10.2018 року та договір оренди землі (землі запасу)
від  21.04.2008  року,  який  зареєстрований  у  Сумському  районному  відділі
Сумської регіональної філії ДП «Центр державного земельного кадастру при
Держкомземі України» про що у Державному реєстрі земель вчинено запис
від  08.05.2008  року  за  №  040861302933  (зі  змінами),  Нижньосироватська
сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Чумак  Павлу  Івановичу у  наданні  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського
господарства  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована
за  межами  населених  пунктів  на  території  Нижньосироватської  сільської
ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності вимогам
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 79-1
та ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане місце розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної
власності  загальною  площею  85,6180  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:004:0001,  з  цільовим  призначенням  –  землі



сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення –
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває
в користуванні (на умовах оренди) у ТОВ «Аквітан»;

-  до  клопотання не  додано  погодження  землекористувача,  що
передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України. 

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Петрову Я.О.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Петрова  Ярослава  Олеговича,  жителя
Кіровоградської області, м. Олександрія, смт. Пантаївка, вул. Миру, буд. 4,
кв.  24 про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки у власність, орієнтовною площею до 2,0 га, для
ведення особистого селянського господарства,  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»,  враховуючи  витяг  з
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права
власності  на земельну ділянку площею 85,6180 га з  кадастровим номером
5924785000:04:004:0001,  номер  запису  про  право  власності  28396104  від
10.10.2018 року та договір оренди землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,
який зареєстрований у  Сумському районному відділі Сумської регіональної
філії ДП «Центр державного земельного кадастру при Держкомземі України»
про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 08.05.2008 року за
№ 040861302933 (зі змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Петрову  Ярославу  Олеговичу у  наданні  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського
господарства  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована
за  межами  населених  пунктів  на  території  Нижньосироватської  сільської
ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності вимогам
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 79-1
та ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане місце розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної
власності  загальною  площею  85,6180  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:004:0001,  з  цільовим  призначенням  –  землі



сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення –
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває
в користуванні (на умовах оренди) у ТОВ «Аквітан»;

-  до  клопотання не  додано  погодження  землекористувача,  що
передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України. 

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Костюк Д.М.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Костюк  Даниїли  Миколаївни,  жительки
м.  Київ,  вул.  Вишгородська,  буд.  45,  кв.  9-1 про  надання  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність,  орієнтовною  площею  до  2,0  га,  для  ведення  особистого
селянського господарства, 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», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 85,6180 га з  кадастровим номером 5924785000:04:004:0001, номер
запису про право власності 28396104 від 10.10.2018 року та договір оренди
землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,  який зареєстрований у  Сумському
районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр  державного
земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у  Державному
реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  року  за  №  040861302933  (зі
змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Костюк  Даниїлі  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 ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане місце розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної
власності  загальною  площею  85,6180  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:004:0001,  з  цільовим  призначенням  –  землі



сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення –
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває
в користуванні (на умовах оренди) у ТОВ «Аквітан»;

-  до  клопотання не  додано  погодження  землекористувача,  що
передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Бурскі С.А.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Бурскі  Світлани  Андріївни,  жительки
м. Київ, вул. Межова, буд. 10, кв. 21 про надання дозволу на розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність,
орієнтовною  площею  до  2,0  га,  для  ведення  особистого  селянського
господарства,  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», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 85,6180 га з  кадастровим номером 5924785000:04:004:0001, номер
запису про право власності 28396104 від 10.10.2018 року та договір оренди
землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,  який зареєстрований у  Сумському
районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр  державного
земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у  Державному
реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  року  за  №  040861302933  (зі
змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Бурскі  Світлані  Андріївні у  наданні  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського
господарства  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована
за  межами  населених  пунктів  на  території  Нижньосироватської  сільської
ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності вимогам
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 79-1
та ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане місце розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної
власності  загальною  площею  85,6180  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:004:0001,  з  цільовим  призначенням  –  землі



сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення –
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває
в користуванні (на умовах оренди) у ТОВ «Аквітан»;

-  до  клопотання не  додано  погодження  землекористувача,  що
передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Чудаковій О.І.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши клопотання  гр.  Чудакової  Ольги  Ігорівни,  жительки   м.
Київ,  вул.  Мистяківська,  буд.  11-а,  кв.  86 про  надання  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність,  орієнтовною  площею  до  2,0  га,  для  ведення  особистого
селянського господарства, 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», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 85,6180 га з  кадастровим номером 5924785000:04:004:0001, номер
запису про право власності 28396104 від 10.10.2018 року та договір оренди
землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,  який зареєстрований у  Сумському
районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр  державного
земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у  Державному
реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  року  за  №  040861302933  (зі
змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Чудаковій  Ользі  Ігорівні 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 ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане місце розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної
власності  загальною  площею  85,6180  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:004:0001,  з  цільовим  призначенням  –  землі



сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення –
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває
в користуванні (на умовах оренди) у ТОВ «Аквітан»;

-  до  клопотання не  додано  погодження  землекористувача,  що
передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України.
 

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Ковалик Л.В.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Ковалик  Лілії  Валеріївни,  жительки  м.
Кривий Ріг, вул. В’ячеслава Чорновола, буд. 55, кв. 31 про надання дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність,  орієнтовною  площею  до  2,0  га,  для  ведення  особистого
селянського господарства, 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», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 85,6180 га з  кадастровим номером 5924785000:04:004:0001, номер
запису про право власності 28396104 від 10.10.2018 року та договір оренди
землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,  який зареєстрований у  Сумському
районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр  державного
земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у  Державному
реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  року  за  №  040861302933  (зі
змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Ковалик  Лілії  Валеріївні 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 ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане місце розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної
власності  загальною  площею  85,6180  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:004:0001,  з  цільовим  призначенням  –  землі



сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення –
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває
в користуванні (на умовах оренди) у ТОВ «Аквітан»;

-  до  клопотання не  додано  погодження  землекористувача,  що
передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Сердюк О.В.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши клопотання гр.  Сердюк Олени Володимирівни, жительки
Роменського  (Недригайлівського)  району,  с.  Козельне,  вул.  Горького,
буд. 38А про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність, орієнтовною площею до 2,0 га, для
ведення особистого селянського господарства,  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»,  враховуючи  витяг  з
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права
власності  на земельну ділянку площею 85,6180 га з  кадастровим номером
5924785000:04:004:0001,  номер  запису  про  право  власності  28396104  від
10.10.2018 року та договір оренди землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,
який зареєстрований у  Сумському районному відділі Сумської регіональної
філії ДП «Центр державного земельного кадастру при Держкомземі України»
про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 08.05.2008 року за
№ 040861302933 (зі змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Сердюк  Олені  Володимирівні у  наданні  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського
господарства  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована
за  межами  населених  пунктів  на  території  Нижньосироватської  сільської
ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності вимогам
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 79-1
та ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане місце розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної
власності  загальною  площею  85,6180  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:004:0001,  з  цільовим  призначенням  –  землі



сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення –
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває
в користуванні (на умовах оренди) у ТОВ «Аквітан»;

-  до  клопотання не  додано  погодження  землекористувача,  що
передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Поляковій М.В.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши клопотання гр. Полякової Маргарити Вікторівни, жительки
м. Київ, вул. Хмельницького Богдана, буд. 80, кв. 7 про надання дозволу на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність,  орієнтовною  площею  до  2,0  га,  для  ведення  особистого
селянського господарства, 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», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 85,6180 га з  кадастровим номером 5924785000:04:004:0001, номер
запису про право власності 28396104 від 10.10.2018 року та договір оренди
землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,  який зареєстрований у  Сумському
районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр  державного
земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у  Державному
реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  року  за  №  040861302933  (зі
змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити гр.  Поляковій Маргариті  Вікторівні у наданні  дозволу на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського
господарства  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована
за  межами  населених  пунктів  на  території  Нижньосироватської  сільської
ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності вимогам
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 79-1
та ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане місце розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної
власності  загальною  площею  85,6180  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:004:0001,  з  цільовим  призначенням  –  землі



сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення –
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває
в користуванні (на умовах оренди) у ТОВ «Аквітан»;

-  до  клопотання не  додано  погодження  землекористувача,  що
передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Савенчук Г.Ю.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Савенчук  Ганни  Юріївни,  жительки   м.
Київ, пр. Маяковського, буд. 23, кв. 38 про надання дозволу на розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність,
орієнтовною  площею  до  2,0  га,  для  ведення  особистого  селянського
господарства,  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», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 85,6180 га з  кадастровим номером 5924785000:04:004:0001, номер
запису про право власності 28396104 від 10.10.2018 року та договір оренди
землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,  який зареєстрований у  Сумському
районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр  державного
земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у  Державному
реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  року  за  №  040861302933  (зі
змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Савенчук  Ганні  Юріївні у  наданні  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського
господарства  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована
за  межами  населених  пунктів  на  території  Нижньосироватської  сільської
ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності вимогам
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 79-1
та ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане місце розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної
власності  загальною  площею  85,6180  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:004:0001,  з  цільовим  призначенням  –  землі



сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення –
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває
в користуванні (на умовах оренди) у ТОВ «Аквітан»;

-  до  клопотання не  додано  погодження  землекористувача,  що
передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Яковлєвій Л.О.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши клопотання гр.  Яковлєвої Лілії  Олександрівни, жительки
Луганської області,  м.  Сєвєродонецьк,  вул.  Гагаріна,  буд. 117,  кв.  140 про
надання  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної ділянки у власність, орієнтовною площею до 2,0 га, для ведення
особистого селянського господарства, 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», враховуючи витяг з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну
ділянку площею 85,6180 га з кадастровим номером 5924785000:04:004:0001,
номер запису про право власності 28396104 від 10.10.2018 року та договір
оренди  землі  (землі  запасу)  від  21.04.2008  року,  який  зареєстрований  у
Сумському  районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр
державного  земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у
Державному  реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  року  за
№ 040861302933 (зі змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Яковлєвій  Лілії  Олександрівні у  наданні  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського
господарства  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована
за  межами  населених  пунктів  на  території  Нижньосироватської  сільської
ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності вимогам
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 79-1
та ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане місце розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної
власності  загальною  площею  85,6180  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:004:0001,  з  цільовим  призначенням  –  землі



сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення –
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває
в користуванні (на умовах оренди) у ТОВ «Аквітан»;

-  до  клопотання не  додано  погодження  землекористувача,  що
передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Тржцинській Л.М.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Тржцинської  Людмили  Миколаївни,
жительки  м.  Суми,  вул.  Генерала  Чибісова,  буд.  14А,  кв.  9 про  надання
дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність, орієнтовною площею до 2,0 га, для ведення особистого
селянського господарства, 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», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 85,6180 га з  кадастровим номером 5924785000:04:004:0001, номер
запису про право власності 28396104 від 10.10.2018 року та договір оренди
землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,  який зареєстрований у  Сумському
районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр  державного
земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у  Державному
реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  року  за  №  040861302933  (зі
змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1. Відмовити гр. Тржцинській Людмилі 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 ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане місце розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної
власності  загальною  площею  85,6180  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:004:0001,  з  цільовим  призначенням  –  землі



сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення –
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває
в користуванні (на умовах оренди) у ТОВ «Аквітан»;

-  до  клопотання не  додано  погодження  землекористувача,  що
передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Василенко С.О.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання гр.  Василенко  Сузанни  Олександрівни,
жительки м.  Київ,  Подільського району,  вул.  Межова,  буд.  10,  кв.  21 про
надання  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної ділянки у власність, орієнтовною площею до 2,0 га, для ведення
особистого селянського господарства, 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», враховуючи витяг з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну
ділянку площею 68,5699 га з кадастровим номером 5924785000:04:006:0007,
номер запису про право власності 28060254 від 18.09.2018 року та договір
оренди  землі  (землі  запасу)  від  21.04.2008  року,  який  зареєстрований  у
Сумському  районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр
державного  земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у
Державному  реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  року  за
№ 040861302933 (зі змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1. Відмовити  гр. Василенко Сузанні Олександрівні у наданні дозволу на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського
господарства  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована
за  межами  населених  пунктів  на  території  Нижньосироватської  сільської
ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності вимогам
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 79-1
та ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане місце розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної
власності  загальною  площею  68,5699  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:006:0007,  з  цільовим  призначенням  –  землі



сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення –
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває
в користуванні (на умовах оренди) в ТОВ «Аквітан»;

-  до  клопотання не  додано  погодження  землекористувача,  що
передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Барташ А.О.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Барташ  Антоніни  Олегівни,  жительки
м.  Київ,  вул.  Срібнокільська,  буд.  4,  кв.  177 про  надання  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність,  орієнтовною  площею  до  2,0  га,  для  ведення  особистого
селянського господарства, 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», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 68,5699 га з  кадастровим номером 5924785000:04:006:0007, номер
запису про право власності 28060254 від 18.09.2018 року та договір оренди
землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,  який зареєстрований у  Сумському
районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр  державного
земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у  Державному
реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  року  за  №  040861302933  (зі
змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Барташ  Антоніні  Олегівні у  наданні  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського
господарства  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована
за  межами  населених  пунктів  на  території  Нижньосироватської  сільської
ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності вимогам
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 79-1
та ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане місце розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної
власності  загальною  площею  68,5699  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:006:0007,  з  цільовим  призначенням  –  землі



сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення –
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває
в користуванні (на умовах оренди) в ТОВ «Аквітан»;

-  до  клопотання не  додано  погодження  землекористувача,  що
передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Шечковій Б.В.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши клопотання гр. Шечкової Богдани Валентинівни, жительки
м. Київ,  вул.  Корольова Академіка,  буд. 2,  кв.  24 про надання дозволу на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність,  орієнтовною  площею  до  2,0  га,  для  ведення  особистого
селянського господарства, 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», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 68,5699 га з  кадастровим номером 5924785000:04:006:0007, номер
запису про право власності 28060254 від 18.09.2018 року та договір оренди
землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,  який зареєстрований у  Сумському
районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр  державного
земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у  Державному
реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  року  за  №  040861302933  (зі
змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Шечковій  Богдані  Валентинівні 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 ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане місце розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної
власності  загальною  площею  68,5699  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:006:0007,  з  цільовим  призначенням  –  землі



сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення –
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває
в користуванні (на умовах оренди) в ТОВ «Аквітан»;

-  до  клопотання не  додано  погодження  землекористувача,  що
передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Логіновій М.А
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Логінової  Мирослави  Анатоліївни,
жительки  Полтавської  області,  Миргородського  району,  с.  Дібрівка,
вул. Коцюбинського, буд. 17 про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки у  власність,  орієнтовною
площею до  2,0  га,  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  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»,
враховуючи витяг  з  Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
про реєстрацію права власності  на земельну ділянку площею 68,5699 га  з
кадастровим  номером  5924785000:04:006:0007,  номер  запису  про  право
власності 28060254 від 18.09.2018 року та договір оренди землі (землі запасу)
від  21.04.2008  року,  який  зареєстрований  у  Сумському  районному  відділі
Сумської регіональної філії ДП «Центр державного земельного кадастру при
Держкомземі України» про що у Державному реєстрі земель вчинено запис
від  08.05.2008  року  за  №  040861302933  (зі  змінами),  Нижньосироватська
сільська рада вирішила:

1. Відмовити  гр. Логіновій Мирославі Анатоліївні у наданні дозволу на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського
господарства  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована
за  межами  населених  пунктів  на  території  Нижньосироватської  сільської
ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності вимогам
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 79-1
та ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане місце розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної
власності  загальною  площею  68,5699  га  з  кадастровим  номером



5924785000:04:006:0007,  з  цільовим  призначенням  –  землі
сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення –
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває
в користуванні (на умовах оренди) в ТОВ «Аквітан»;

-  до  клопотання не  додано  погодження  землекористувача,  що
передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Новак Д.Ю.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Новак  Дар’ї  Юріївни,  жительки
с. Косівщина, вул. Офіцерська, буд. 4 про надання дозволу на розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність,
орієнтовною  площею  до  2,0  га,  для  ведення  особистого  селянського
господарства,  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», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 68,5699 га з  кадастровим номером 5924785000:04:006:0007, номер
запису про право власності 28060254 від 18.09.2018 року та договір оренди
землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,  який зареєстрований у  Сумському
районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр  державного
земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у  Державному
реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  року  за  №  040861302933  (зі
змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1. Відмовити  гр. Новак Дар’ї Юріївні у наданні дозволу на розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
орієнтовною  площею  2,00  га  для  ведення  особистого  селянського
господарства  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована
за  межами  населених  пунктів  на  території  Нижньосироватської  сільської
ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності вимогам
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 79-1
та ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане місце розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної
власності  загальною  площею  68,5699  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:006:0007,  з  цільовим  призначенням  –  землі



сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення –
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває
в користуванні (на умовах оренди) в ТОВ «Аквітан»;

-  до  клопотання не  додано  погодження  землекористувача,  що
передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Слюсаревій Є.О.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши клопотання  гр.  Слюсаревої Євгенії  Олексіївни, жительки
м.  Суми,  вул.  Люблінська,  буд.  10А про надання  дозволу  на  розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність,
орієнтовною  площею  до  2,0  га,  для  ведення  особистого  селянського
господарства,  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», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 68,5699 га з  кадастровим номером 5924785000:04:006:0007, номер
запису про право власності 28060254 від 18.09.2018 року та договір оренди
землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,  який зареєстрований у  Сумському
районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр  державного
земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у  Державному
реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  року  за  №  040861302933  (зі
змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Слюсаревій  Євгенії  Олексіївні у  наданні  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського
господарства  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована
за  межами  населених  пунктів  на  території  Нижньосироватської  сільської
ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності вимогам
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 79-1
та ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане місце розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної
власності  загальною  площею  68,5699  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:006:0007,  з  цільовим  призначенням  –  землі



сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення –
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває
в користуванні (на умовах оренди) в ТОВ «Аквітан»;

-  до  клопотання не  додано  погодження  землекористувача,  що
передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Кошевій Т.О.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Кошевої  Тетяни  Олексіївни,  жительки
м. Суми, вул. Радгоспна, буд. 3, кв. 4 про надання дозволу на розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність,
орієнтовною  площею  до  2,0  га,  для  ведення  особистого  селянського
господарства,  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», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 68,5699 га з  кадастровим номером 5924785000:04:006:0007, номер
запису про право власності 28060254 від 18.09.2018 року та договір оренди
землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,  який зареєстрований у  Сумському
районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр  державного
земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у  Державному
реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  року  за  №  040861302933  (зі
змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Кошевій  Тетяні  Олексіївні у  наданні  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського
господарства  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована
за  межами  населених  пунктів  на  території  Нижньосироватської  сільської
ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності вимогам
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 79-1
та ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане місце розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної
власності  загальною  площею  68,5699  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:006:0007,  з  цільовим  призначенням  –  землі



сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення –
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває
в користуванні (на умовах оренди) в ТОВ «Аквітан»;

-  до  клопотання не  додано  погодження  землекористувача,  що
передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Жуковській О.Б.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Жуковської  Олени  Борисівни,  жительки
м. Суми, вул. Охтирська, буд. 40, кв. 2 про надання дозволу на розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність,
орієнтовною  площею  до  2,0  га,  для  ведення  особистого  селянського
господарства,  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», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 68,5699 га з  кадастровим номером 5924785000:04:006:0007, номер
запису про право власності 28060254 від 18.09.2018 року та договір оренди
землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,  який зареєстрований у  Сумському
районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр  державного
земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у  Державному
реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  року  за  №  040861302933  (зі
змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Жуковській  Олені  Борисівні у  наданні  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського
господарства  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована
за  межами  населених  пунктів  на  території  Нижньосироватської  сільської
ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності вимогам
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 79-1
та ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане місце розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної
власності  загальною  площею  68,5699  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:006:0007,  з  цільовим  призначенням  –  землі



сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення –
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває
в користуванні (на умовах оренди) в ТОВ «Аквітан»;

-  до  клопотання не  додано  погодження  землекористувача,  що
передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Кошовій А.О.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Кошової  Анни  Олексіївни,  жительки
м.  Суми, вул.  Романа Атаманюка, буд.  59,  кв.  91 про надання дозволу на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність,  орієнтовною  площею  до  2,0  га,  для  ведення  особистого
селянського господарства, 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», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 68,5699 га з  кадастровим номером 5924785000:04:006:0007, номер
запису про право власності 28060254 від 18.09.2018 року та договір оренди
землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,  який зареєстрований у  Сумському
районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр  державного
земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у  Державному
реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  року  за  №  040861302933  (зі
змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Кошовій  Анні  Олексіївні у  наданні  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського
господарства  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована
за  межами  населених  пунктів  на  території  Нижньосироватської  сільської
ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності вимогам
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 79-1
та ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане місце розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної
власності  загальною  площею  68,5699  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:006:0007,  з  цільовим  призначенням  –  землі



сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення –
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває
в користуванні (на умовах оренди) в ТОВ «Аквітан»;

-  до  клопотання не  додано  погодження  землекористувача,  що
передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Гаценко В.А.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Гаценко  Вікторії  Андріївни,  жительки
м. Суми, вул.  Нижньосироватська,  буд.  67,  кв.  12 про надання дозволу на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність,  орієнтовною  площею  до  2,0  га,  для  ведення  особистого
селянського господарства, 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», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 68,5699 га з  кадастровим номером 5924785000:04:006:0007, номер
запису про право власності 28060254 від 18.09.2018 року та договір оренди
землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,  який зареєстрований у  Сумському
районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр  державного
земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у  Державному
реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  року  за  №  040861302933  (зі
змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Гаценко  Вікторії  Андріївні у  наданні  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського
господарства  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована
за  межами  населених  пунктів  на  території  Нижньосироватської  сільської
ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності вимогам
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 79-1
та ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане місце розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної
власності  загальною  площею  68,5699  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:006:0007,  з  цільовим  призначенням  –  землі



сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення –
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває
в користуванні (на умовах оренди) в ТОВ «Аквітан»;

-  до  клопотання не  додано  погодження  землекористувача,  що
передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Логінову М.С.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Логінова  Миколи  Сергійовича,  жителя
Полтавської  області,  Миргородського  району,  с.  Дібрівка,
вул. Коцюбинського, буд. 17 про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки у  власність,  орієнтовною
площею до  2,0  га,  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  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»,
враховуючи витяг  з  Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
про реєстрацію права власності  на земельну ділянку площею 68,5699 га  з
кадастровим  номером  5924785000:04:006:0007,  номер  запису  про  право
власності 28060254 від 18.09.2018 року та договір оренди землі (землі запасу)
від  21.04.2008  року,  який  зареєстрований  у  Сумському  районному  відділі
Сумської регіональної філії ДП «Центр державного земельного кадастру при
Держкомземі України» про що у Державному реєстрі земель вчинено запис
від  08.05.2008  року  за  №  040861302933  (зі  змінами),  Нижньосироватська
сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Логінову  Миколі  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 ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане місце розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної
власності  загальною  площею  68,5699  га  з  кадастровим  номером



5924785000:04:006:0007,  з  цільовим  призначенням  –  землі
сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення –
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває
в користуванні (на умовах оренди) в ТОВ «Аквітан»;

-  до  клопотання не  додано  погодження  землекористувача,  що
передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Плискань Я.Є.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши клопотання  гр. Плискань Ярослава Євгенійовича, жителя
Київської області,  м. Біла Церква, вул. Курсова, буд. 34, гурт про надання
дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність, орієнтовною площею до 2,0 га, для ведення особистого
селянського господарства, 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», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 68,5699 га з  кадастровим номером 5924785000:04:006:0007, номер
запису про право власності 28060254 від 18.09.2018 року та договір оренди
землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,  який зареєстрований у  Сумському
районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр  державного
земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у  Державному
реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  року  за  №  040861302933  (зі
змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1. Відмовити  гр. Плискань Ярославу Євгенійовичу 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 ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане місце розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної
власності  загальною  площею  68,5699  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:006:0007,  з  цільовим  призначенням  –  землі



сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення –
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває
в користуванні (на умовах оренди) в ТОВ «Аквітан»;

-  до  клопотання не  додано  погодження  землекористувача,  що
передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Брюховецькому Б.С.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Брюховецького  Богдана  Сергійовича,
жителя Сумської області, Охтирського (Тростянецького) району, с. Боромля,
вул. Харківська, буд. 34, кв. 3 про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки у  власність,  орієнтовною
площею до  2,0  га,  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  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»,
враховуючи витяг  з  Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
про реєстрацію права власності  на земельну ділянку площею 68,5699 га  з
кадастровим  номером  5924785000:04:006:0007,  номер  запису  про  право
власності 28060254 від 18.09.2018 року та договір оренди землі (землі запасу)
від  21.04.2008  року,  який  зареєстрований  у  Сумському  районному  відділі
Сумської регіональної філії ДП «Центр державного земельного кадастру при
Держкомземі України» про що у Державному реєстрі земель вчинено запис
від  08.05.2008  року  за  №  040861302933  (зі  змінами),  Нижньосироватська
сільська рада вирішила:

1. Відмовити гр. Брюховецькому Богдану 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 ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане місце розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної
власності  загальною  площею  68,5699  га  з  кадастровим  номером



5924785000:04:006:0007,  з  цільовим  призначенням  –  землі
сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення –
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває
в користуванні (на умовах оренди) в ТОВ «Аквітан»;

-  до  клопотання не  додано  погодження  землекористувача,  що
передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Тіток О.Д.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши клопотання гр. Тіток Олега Дмитровича, жителя Сумської
області,  Охтирського (Тростянецького) району, с.  Боромля, пров. Ватутіна,
буд.  5 про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки у власність, орієнтовною площею до 2,0 га, для
ведення особистого селянського господарства,  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»,  враховуючи  витяг  з
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права
власності  на земельну ділянку площею 68,5699 га з  кадастровим номером
5924785000:04:006:0007,  номер  запису  про  право  власності  28060254  від
18.09.2018 року та договір оренди землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,
який зареєстрований у  Сумському районному відділі Сумської регіональної
філії ДП «Центр державного земельного кадастру при Держкомземі України»
про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 08.05.2008 року за
№ 040861302933 (зі змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Тіток  Олегу  Дмитровичу 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 ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане місце розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної
власності  загальною  площею  68,5699  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:006:0007,  з  цільовим  призначенням  –  землі



сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення –
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває
в користуванні (на умовах оренди) в ТОВ «Аквітан»;

-  до  клопотання не  додано  погодження  землекористувача,  що
передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Берещуку І.О.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши клопотання  гр.  Берещука  Ігоря  Олександровича,  жителя
м.  Суми,  проїзд  3-й  Парковий,  буд.  5,  кв.  1 про  надання  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність,  орієнтовною  площею  до  2,0  га,  для  ведення  особистого
селянського господарства, 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», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 68,5699 га з  кадастровим номером 5924785000:04:006:0007, номер
запису про право власності 28060254 від 18.09.2018 року та договір оренди
землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,  який зареєстрований у  Сумському
районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр  державного
земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у  Державному
реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  року  за  №  040861302933  (зі
змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1. Відмовити  гр. Берещуку Ігорю 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 ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане місце розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної
власності  загальною  площею  68,5699  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:006:0007,  з  цільовим  призначенням  –  землі



сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення –
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває
в користуванні (на умовах оренди) в ТОВ «Аквітан»;

-  до  клопотання не  додано  погодження  землекористувача,  що
передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Копанському Е.В.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши клопотання гр. Копанського Едуарда Васильовича, жителя
м.  Харків,  вул.  Переможців,  буд.  6А про надання дозволу на розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність,
орієнтовною  площею  до  2,0  га,  для  ведення  особистого  селянського
господарства,  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», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 68,5699 га з  кадастровим номером 5924785000:04:006:0007, номер
запису про право власності 28060254 від 18.09.2018 року та договір оренди
землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,  який зареєстрований у  Сумському
районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр  державного
земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у  Державному
реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  року  за  №  040861302933  (зі
змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1. Відмовити гр. Копанському Едуарду Васильовичу у наданні дозволу на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського
господарства  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована
за  межами  населених  пунктів  на  території  Нижньосироватської  сільської
ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності вимогам
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 79-1
та ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане місце розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної
власності  загальною  площею  68,5699  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:006:0007,  з  цільовим  призначенням  –  землі



сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення –
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває
в користуванні (на умовах оренди) в ТОВ «Аквітан»;

-  до  клопотання не  додано  погодження  землекористувача,  що
передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Єременку В.Р.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши клопотання гр. Єременка Владислава Романовича, жителя
Донецької  області,  м.  Слов’янськ,  вул.  Василевського,  буд.  10,  кв.  67 про
надання  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної ділянки у власність, орієнтовною площею до 2,0 га, для ведення
особистого селянського господарства, 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», враховуючи витяг з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну
ділянку площею 68,5699 га з кадастровим номером 5924785000:04:006:0007,
номер запису про право власності 28060254 від 18.09.2018 року та договір
оренди  землі  (землі  запасу)  від  21.04.2008  року,  який  зареєстрований  у
Сумському  районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр
державного  земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у
Державному  реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  року  за
№ 040861302933 (зі змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1. Відмовити гр. Єременку Владиславу Романовичу 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 ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане місце розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної
власності  загальною  площею  68,5699  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:006:0007,  з  цільовим  призначенням  –  землі



сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення –
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває
в користуванні (на умовах оренди) в ТОВ «Аквітан»;

-  до  клопотання не  додано  погодження  землекористувача,  що
передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Моторному Д.В.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши клопотання  гр.  Моторного Дмитра Валерійовича,  жителя
м. Київ, Дніпровського району, вул. Вифлеємська, буд. 6, кв. 29 про надання
дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність, орієнтовною площею до 2,0 га, для ведення особистого
селянського господарства, 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», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 68,5699 га з  кадастровим номером 5924785000:04:006:0007, номер
запису про право власності 28060254 від 18.09.2018 року та договір оренди
землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,  який зареєстрований у  Сумському
районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр  державного
земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у  Державному
реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  року  за  №  040861302933  (зі
змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1. Відмовити гр. Моторному Дмитру Валерійовичу у наданні дозволу на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського
господарства  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована
за  межами  населених  пунктів  на  території  Нижньосироватської  сільської
ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності вимогам
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 79-1
та ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане місце розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної
власності  загальною  площею  68,5699  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:006:0007,  з  цільовим  призначенням  –  землі



сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення –
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває
в користуванні (на умовах оренди) в ТОВ «Аквітан»;

-  до  клопотання не  додано  погодження  землекористувача,  що
передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Тітовському О.І.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши клопотання гр. Тітовського Олександра Ігоровича, жителя
Дніпропетровської  області,  Томаківського  району,  с.  Вищетарасівка,
вул.  Озерна,  буд.  7 про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки у  власність,  орієнтовною
площею до  2,0  га,  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  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», враховуючи
витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію
права  власності  на  земельну  ділянку  площею  68,5699  га  з  кадастровим
номером  5924785000:04:006:0007,  номер  запису  про  право  власності
28060254  від  18.09.2018  року  та  договір  оренди  землі  (землі  запасу)  від
21.04.2008  року,  який  зареєстрований  у  Сумському  районному  відділі
Сумської регіональної філії ДП «Центр державного земельного кадастру при
Держкомземі України» про що у Державному реєстрі земель вчинено запис
від  08.05.2008  року  за  №  040861302933  (зі  змінами),  Нижньосироватська
сільська рада вирішила:

1. Відмовити гр. Тітовському Олександру Ігоровичу 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 ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане місце розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної
власності  загальною  площею  68,5699  га  з  кадастровим  номером



5924785000:04:006:0007,  з  цільовим  призначенням  –  землі
сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення –
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває
в користуванні (на умовах оренди) в ТОВ «Аквітан»;

-  до  клопотання не  додано  погодження  землекористувача,  що
передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Касуркіну М.М.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Касуркіна  Матвія  Михайловича,  жителя
м. Київ, вул. Ярмоли, буд. 28/32, кв. 25 про надання дозволу на розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність,
орієнтовною  площею  до  2,0  га,  для  ведення  особистого  селянського
господарства,  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», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 68,5699 га з  кадастровим номером 5924785000:04:006:0007, номер
запису про право власності 28060254 від 18.09.2018 року та договір оренди
землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,  який зареєстрований у  Сумському
районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр  державного
земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у  Державному
реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  року  за  №  040861302933  (зі
змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1. Відмовити  гр. Касуркіну Матвію Михайловичу у наданні дозволу на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського
господарства  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована
за  межами  населених  пунктів  на  території  Нижньосироватської  сільської
ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності вимогам
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 79-1
та ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане місце розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної
власності  загальною  площею  68,5699  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:006:0007,  з  цільовим  призначенням  –  землі



сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення –
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває
в користуванні (на умовах оренди) в ТОВ «Аквітан»;

-  до  клопотання не  додано  погодження  землекористувача,  що
передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Крахмальову В.А.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Крахмальова  Віталія  Анатолійовича,
жителя Донецької області, м. Мирноград, вул. Говорова, буд. 15 про надання
дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність, орієнтовною площею до 2,0 га, для ведення особистого
селянського господарства, 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», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 68,5699 га з  кадастровим номером 5924785000:04:006:0007, номер
запису про право власності 28060254 від 18.09.2018 року та договір оренди
землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,  який зареєстрований у  Сумському
районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр  державного
земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у  Державному
реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  року  за  №  040861302933  (зі
змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1. Відмовити  гр. Крахмальову Віталію Анатолійовичу у наданні дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського
господарства  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована
за  межами  населених  пунктів  на  території  Нижньосироватської  сільської
ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності вимогам
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 79-1
та ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане місце розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної
власності  загальною  площею  68,5699  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:006:0007,  з  цільовим  призначенням  –  землі



сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення –
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває
в користуванні (на умовах оренди) в ТОВ «Аквітан»;

-  до  клопотання не  додано  погодження  землекористувача,  що
передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Вітченку Я.М.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши клопотання  гр.  Вітченка Ярослава  Михайловича,  жителя
м.  Київ,  вул.  Брюлова,  буд.  3,  кв.  3 про  надання  дозволу  на  розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність,
орієнтовною  площею  до  2,0  га,  для  ведення  особистого  селянського
господарства,  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», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 68,5699 га з  кадастровим номером 5924785000:04:006:0007, номер
запису про право власності 28060254 від 18.09.2018 року та договір оренди
землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,  який зареєстрований у  Сумському
районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр  державного
земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у  Державному
реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  року  за  №  040861302933  (зі
змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1. Відмовити  гр. Вітченку Ярославу Михайловичу у наданні дозволу на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського
господарства  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована
за  межами  населених  пунктів  на  території  Нижньосироватської  сільської
ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності вимогам
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 79-1
та ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане місце розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної
власності  загальною  площею  68,5699  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:006:0007,  з  цільовим  призначенням  –  землі



сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення –
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває
в користуванні (на умовах оренди) в ТОВ «Аквітан»;

-  до  клопотання не  додано  погодження  землекористувача,  що
передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Артеменку П.А.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Артеменка  Павла  Артемовича,  жителя
м. Київ, вул. Кошиця Олександра, буд. 9Б, кв. 129 про надання дозволу на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність,  орієнтовною  площею  до  2,0  га,  для  ведення  особистого
селянського господарства, 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», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 68,5699 га з  кадастровим номером 5924785000:04:006:0007, номер
запису про право власності 28060254 від 18.09.2018 року та договір оренди
землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,  який зареєстрований у  Сумському
районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр  державного
земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у  Державному
реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  року  за  №  040861302933  (зі
змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Артеменку  Павлу  Артемовичу 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 ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане місце розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної
власності  загальною  площею  68,5699  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:006:0007,  з  цільовим  призначенням  –  землі



сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення –
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває
в користуванні (на умовах оренди) в ТОВ «Аквітан»;

-  до  клопотання не  додано  погодження  землекористувача,  що
передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Димову Р.М.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Димова  Руслана  Миколайовича,  жителя
м. Київ,  вул. Л. Гавро, буд. 17, кв. 3 про надання дозволу на розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність,
орієнтовною  площею  до  2,0  га,  для  ведення  особистого  селянського
господарства,  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», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 68,5699 га з  кадастровим номером 5924785000:04:006:0007, номер
запису про право власності 28060254 від 18.09.2018 року та договір оренди
землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,  який зареєстрований у  Сумському
районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр  державного
земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у  Державному
реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  року  за  №  040861302933  (зі
змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Димову Руслану 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
та ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане місце розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної
власності  загальною  площею  68,5699  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:006:0007,  з  цільовим  призначенням  –  землі



сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення –
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває
в користуванні (на умовах оренди) в ТОВ «Аквітан»;

-  до  клопотання не  додано  погодження  землекористувача,  що
передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Кириченку П.А.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Кириченка  Павла  Андрійовича  жителя
Черкаської  області,  Драбівського  району,  с.  Золотоношка,  вул.  Шевченка,
буд.  121 про надання  дозволу на  розроблення проекту  землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність, орієнтовною площею до 2,0 га, для
ведення особистого селянського господарства,  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»,  враховуючи  витяг  з
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права
власності  на земельну ділянку площею 68,5699 га з  кадастровим номером
5924785000:04:006:0007,  номер  запису  про  право  власності  28060254  від
18.09.2018 року та договір оренди землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,
який зареєстрований у  Сумському районному відділі Сумської регіональної
філії ДП «Центр державного земельного кадастру при Держкомземі України»
про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 08.05.2008 року за
№ 040861302933 (зі змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Кириченку  Павлу  Андрійовичу у  наданні  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського
господарства  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована
за  межами  населених  пунктів  на  території  Нижньосироватської  сільської
ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності вимогам
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 79-1
та ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане місце розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної
власності  загальною  площею  68,5699  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:006:0007,  з  цільовим  призначенням  –  землі



сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення –
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває
в користуванні (на умовах оренди) в ТОВ «Аквітан»;

-  до  клопотання не  додано  погодження  землекористувача,  що
передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Андрійчуку М.О.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Андрійчука  Михайла  Олександровича,
жителя м. Київ, вул. Ново-Дарницька, буд. 6, кв. 2 про надання дозволу на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність,  орієнтовною  площею  до  2,0  га,  для  ведення  особистого
селянського господарства, 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», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 68,5699 га з  кадастровим номером 5924785000:04:006:0007, номер
запису про право власності 28060254 від 18.09.2018 року та договір оренди
землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,  який зареєстрований у  Сумському
районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр  державного
земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у  Державному
реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  року  за  №  040861302933  (зі
змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1. Відмовити гр. Андрійчуку Михайлу 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 ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане місце розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної
власності  загальною  площею  68,5699  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:006:0007,  з  цільовим  призначенням  –  землі



сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення –
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває
в користуванні (на умовах оренди) в ТОВ «Аквітан»;

-  до  клопотання не  додано  погодження  землекористувача,  що
передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Різниченку М.М.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши клопотання гр. Різниченка Михайла Михайловича, жителя
Охтирського (Тростянецького) району, с. Боромля, вул. Кленова, буд. 1 про
надання  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної ділянки у власність, орієнтовною площею до 2,0 га, для ведення
особистого селянського господарства, 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», враховуючи витяг з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну
ділянку площею 68,5699 га з кадастровим номером 5924785000:04:006:0007,
номер запису про право власності 28060254 від 18.09.2018 року та договір
оренди  землі  (землі  запасу)  від  21.04.2008  року,  який  зареєстрований  у
Сумському  районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр
державного  земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у
Державному  реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  року  за
№ 040861302933 (зі змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1. Відмовити гр. Різниченку Михайлу Михайловичу у наданні дозволу на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського
господарства  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована
за  межами  населених  пунктів  на  території  Нижньосироватської  сільської
ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності вимогам
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 79-1
та ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане місце розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної
власності  загальною  площею  68,5699  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:006:0007,  з  цільовим  призначенням  –  землі



сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення –
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває
в користуванні (на умовах оренди) в ТОВ «Аквітан»;

-  до  клопотання не  додано  погодження  землекористувача,  що
передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Простатіну І.С.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Простатіна  Івана  Сергійовича,  жителя
м. Суми, вул. Ковпака, буд. 81А, кв. 38 про надання дозволу на розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність,
орієнтовною  площею  до  2,0  га,  для  ведення  особистого  селянського
господарства,  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», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 68,5699 га з  кадастровим номером 5924785000:04:006:0007, номер
запису про право власності 28060254 від 18.09.2018 року та договір оренди
землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,  який зареєстрований у  Сумському
районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр  державного
земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у  Державному
реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  року  за  №  040861302933  (зі
змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Простатіну  Івану  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 ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане місце розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної
власності  загальною  площею  68,5699  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:006:0007,  з  цільовим  призначенням  –  землі



сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення –
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває
в користуванні (на умовах оренди) в ТОВ «Аквітан»;

-  до  клопотання не  додано  погодження  землекористувача,  що
передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Шкуренка В.С. 
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Шкуренка  Валерія  Сергійовича,  жителя
Сумського  району,  с.  Володимирівка,  вул.  Пушанко,  буд.  31 про  надання
дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність, орієнтовною площею до 2,0 га, для ведення особистого
селянського господарства, 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», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 68,5699 га з  кадастровим номером 5924785000:04:006:0007, номер
запису про право власності 28060254 від 18.09.2018 року та договір оренди
землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,  який зареєстрований у  Сумському
районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр  державного
земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у  Державному
реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  року  за  №  040861302933  (зі
змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Шкуренку Валерію 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 ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане місце розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної
власності  загальною  площею  68,5699  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:006:0007,  з  цільовим  призначенням  –  землі



сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення –
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває
в користуванні (на умовах оренди) в ТОВ «Аквітан»;

-  до  клопотання не  додано  погодження  землекористувача,  що
передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Гриценку І.Л. 
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Гриценка  Івана  Леонідовича,  жителя
Конотопського  району,  с.  Слобода,  вул.  Солдатенка,  буд.  8 про  надання
дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність, орієнтовною площею до 2,0 га, для ведення особистого
селянського господарства, 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», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 68,5699 га з  кадастровим номером 5924785000:04:006:0007, номер
запису про право власності 28060254 від 18.09.2018 року та договір оренди
землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,  який зареєстрований у  Сумському
районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр  державного
земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у  Державному
реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  року  за  №  040861302933  (зі
змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Гриценку  Івану  Леонідовичу 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 ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане місце розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної
власності  загальною  площею  68,5699  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:006:0007,  з  цільовим  призначенням  –  землі



сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення –
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває
в користуванні (на умовах оренди) в ТОВ «Аквітан»;

-  до  клопотання не  додано  погодження  землекористувача,  що
передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Кіріченку М.О.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Кіріченка  Михайла  Олександровича,
жителя м. Суми, вул. Катерини Зеленко, буд. 1, кв. 22 про надання дозволу на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність,  орієнтовною  площею  до  2,0  га,  для  ведення  особистого
селянського господарства, 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», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 68,5699 га з  кадастровим номером 5924785000:04:006:0007, номер
запису про право власності 28060254 від 18.09.2018 року та договір оренди
землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,  який зареєстрований у  Сумському
районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр  державного
земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у  Державному
реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  року  за  №  040861302933  (зі
змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1. Відмовити  гр. Кіріченку Михайлу 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 ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане місце розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної
власності  загальною  площею  68,5699  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:006:0007,  з  цільовим  призначенням  –  землі



сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення –
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває
в користуванні (на умовах оренди) в ТОВ «Аквітан»;

-  до  клопотання не  додано  погодження  землекористувача,  що
передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Балинському С.Г.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши клопотання  гр.  Балинського Сергія  Григоровича,  жителя
смт.  Степанівка,  вул.  Степанівська,  буд.  150 про  надання  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність,  орієнтовною  площею  до  2,0  га,  для  ведення  особистого
селянського господарства, 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», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 68,5699 га з  кадастровим номером 5924785000:04:006:0007, номер
запису про право власності 28060254 від 18.09.2018 року та договір оренди
землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,  який зареєстрований у  Сумському
районному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр  державного
земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  про  що  у  Державному
реєстрі  земель  вчинено  запис  від  08.05.2008  року  за  №  040861302933  (зі
змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1. Відмовити гр. Балинському Сергію Григоровичу 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 ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане місце розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної
власності  загальною  площею  68,5699  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:006:0007,  з  цільовим  призначенням  –  землі



сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення –
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває
в користуванні (на умовах оренди) в ТОВ «Аквітан»;

-  до  клопотання не  додано  погодження  землекористувача,  що
передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Поспелову І.В.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши клопотання  гр. Поспелова Ігоря Володимировича, жителя
Київської області, Броварського району, смт. Калита, вул. Шевченка, буд. 21,
кв.  56 про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки у власність, орієнтовною площею до 2,0 га, для
ведення особистого селянського господарства,  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»,  враховуючи  витяг  з
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права
власності  на земельну ділянку площею 68,5699 га з  кадастровим номером
5924785000:04:006:0007,  номер  запису  про  право  власності  28060254  від
18.09.2018 року та договір оренди землі (землі запасу) від 21.04.2008 року,
який зареєстрований у  Сумському районному відділі Сумської регіональної
філії ДП «Центр державного земельного кадастру при Держкомземі України»
про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 08.05.2008 року за
№ 040861302933 (зі змінами), Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1. Відмовити гр. Поспелову Ігорю Володимировичу у наданні дозволу на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського
господарства  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована
за  межами  населених  пунктів  на  території  Нижньосироватської  сільської
ради Сумського району Сумської області з підстав: невідповідності вимогам
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 79-1
та ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане місце розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної
власності  загальною  площею  68,5699  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:006:0007,  з  цільовим  призначенням  –  землі



сільськогосподарського призначення та з видом цільового призначення –
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває
в користуванні (на умовах оренди) в ТОВ «Аквітан»;

-  до  клопотання не  додано  погодження  землекористувача,  що
передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Пятківській А.А.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Пятківської  Антоніни  Анатоліївни,
жительки м. Київ, вул. Вербицького, буд. 8, кв. 134 про надання дозволу на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність,  орієнтовною  площею  до  2,0  га,  для  ведення  особистого
селянського господарства,  яка розташована за межами населених пунктів на
території Нижньосироватської сільської ради Сумського району, керуючись
ст.ст.  12,19,22,53,54,79-1,83,118,121,122  Земельного  кодексу  України,
Законом  України  «Про  охорону  культурної  спадщини»,  п.  4  розділу  ІІ
Прикінцевих  положень  Закону  України  «Про  внесення  змін  до  Закону
України «Про охорону культурної спадщини»,  ст.ст.  26,59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи витяг з Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на
земельну  ділянку  площею  56,1133  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:006:0008,  номер  запису  про  право  власності  28386908  від
09.10.2018 року та схему визначення земель, які не можуть передаватись у
колективну  та  приватну  власність  із  земель  колективних
сільськогосподарських  підприємств  «Нива»,  «Урожай»,  розміщених  на
території  Нижньосироватської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської
області,  яка  розроблена  Сумською  філією  Інституту  землеустрою
Української  академії  аграрних  наук  в  1993  році  (далі  –  Схема),
Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Пятківській Антоніні Анатоліївні у наданні  дозволу на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського
господарства за рахунок земель 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,  схем  землеустрою  і  техніко-економічних
обґрунтувань  використання  та  охорони  земель  адміністративно-



територіальних  одиниць,  проектів  землеустрою  щодо  впорядкування
територій  населених  пунктів,  затверджених  у  встановленому  законом
порядку (ст.ст. 53,54,79-1 та ч. 4 ст. 83 Земельного кодексу України), а саме:

-  вказане  в  клопотанні  бажане  місце  розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної  власності
загальною  площею  56,1133  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:006:0008,  яка  знаходиться  в  межах  пам’ятки  археології
«Поселення»  (ранній  залізний  вік),  яка  взята  на  облік  Розпорядженням
Представника  Президента  України  від  19.07.1994  №  227  та  внесена  до
переліку  об'єктів  культурної  спадщини,  складений  за  результатами
перегляду списків (переліків) пам’яток історії та культури, передбачених
пунктом  4  розділу  ІІ  «Прикінцеві  положення» Закону  України  від
16 грудня 2004 року № 2245-ІV «Про внесення змін до Закону України
«Про охорону культурної спадщини» по Сумському району.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Ставертій Т.В.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Ставертій  Тетяни  Валеріївни,  жительки
м. Київ, вул. Медова,  буд. 9 про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки у  власність,  орієнтовною
площею  до  2,0  га,  для  ведення  особистого  селянського  господарства,
яка  розташована  за  межами  населених  пунктів  на  території
Нижньосироватської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської  області,
керуючись  ст.ст.  12,19,22,53,54,79-1,83,118,121,122  Земельного  кодексу
України, Законом України «Про охорону культурної спадщини», п. 4 розділу
ІІ  Прикінцевих  положень  Закону  України  «Про  внесення  змін  до  Закону
України «Про охорону культурної спадщини»,  ст.ст.  26,59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи витяг з Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на
земельну  ділянку  площею  56,1133  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:006:0008,  номер  запису  про  право  власності  28386908  від
09.10.2018 року та схему визначення земель, які не можуть передаватись у
колективну  та  приватну  власність  із  земель  колективних
сільськогосподарських  підприємств  «Нива»,  «Урожай»,  розміщених  на
території  Нижньосироватської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської
області,  яка  розроблена  Сумською  філією  Інституту  землеустрою
Української  академії  аграрних  наук  в  1993  році  (далі  –  Схема),
Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Ставертій  Тетяні  Валеріївні 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 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,  схем  землеустрою  і  техніко-економічних
обґрунтувань  використання  та  охорони  земель  адміністративно-



територіальних  одиниць,  проектів  землеустрою  щодо  впорядкування
територій  населених  пунктів,  затверджених  у  встановленому  законом
порядку (ст.ст. 53,54,79-1 та ч. 4 ст. 83 Земельного кодексу України), а саме:

-  вказане  в  клопотанні  бажане  місце  розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної  власності
загальною  площею  56,1133  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:006:0008,  яка  знаходиться  в  межах  пам’ятки  археології
«Поселення»  (ранній  залізний  вік),  яка  взята  на  облік  Розпорядженням
Представника  Президента  України  від  19.07.1994  №  227  та  внесена  до
переліку  об'єктів  культурної  спадщини,  складений  за  результатами
перегляду списків (переліків) пам’яток історії та культури, передбачених
пунктом  4  розділу  ІІ  «Прикінцеві  положення» Закону  України  від
16 грудня 2004 року № 2245-ІV «Про внесення змін до Закону України
«Про охорону культурної спадщини» по Сумському району.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Мокрушиній О.В.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши клопотання  гр.  Мокрушиної Ольги Вікторівни, жительки
м.  Київ,  вул.  Павла  Тичини,  буд.  20-а,  кв.  230 про  надання  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність,  орієнтовною  площею  до  2,0  га,  для  ведення  особистого
селянського господарства, яка розташована за межами населених пунктів на
території Нижньосироватської сільської ради Сумського району, керуючись
ст.ст.  12,19,22,53,54,79-1,83,118,121,122  Земельного  кодексу  України,
Законом  України  «Про  охорону  культурної  спадщини»,  п.  4  розділу  ІІ
Прикінцевих  положень  Закону  України  «Про  внесення  змін  до  Закону
України «Про охорону культурної спадщини»,  ст.ст.  26,59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи витяг з Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на
земельну  ділянку  площею  56,1133  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:006:0008,  номер  запису  про  право  власності  28386908  від
09.10.2018 року та схему визначення земель, які не можуть передаватись у
колективну  та  приватну  власність  із  земель  колективних
сільськогосподарських  підприємств  «Нива»,  «Урожай»,  розміщених  на
території  Нижньосироватської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської
області,  яка  розроблена  Сумською  філією  Інституту  землеустрою
Української  академії  аграрних  наук  в  1993  році  (далі  –  Схема),
Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Мокрушиній  Ользі  Вікторівні у  наданні  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського
господарства за рахунок земель 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,  схем  землеустрою  і  техніко-економічних
обґрунтувань  використання  та  охорони  земель  адміністративно-



територіальних  одиниць,  проектів  землеустрою  щодо  впорядкування
територій  населених  пунктів,  затверджених  у  встановленому  законом
порядку (ст.ст. 53,54,79-1 та ч. 4 ст. 83 Земельного кодексу України), а саме:

-  вказане  в  клопотанні  бажане  місце  розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної  власності
загальною  площею  56,1133  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:006:0008,  яка  знаходиться  в  межах  пам’ятки  археології
«Поселення»  (ранній  залізний  вік),  яка  взята  на  облік  Розпорядженням
Представника  Президента  України  від  19.07.1994  №  227  та  внесена  до
переліку  об'єктів  культурної  спадщини,  складений  за  результатами
перегляду списків (переліків) пам’яток історії та культури, передбачених
пунктом  4  розділу  ІІ  «Прикінцеві  положення» Закону  України  від
16 грудня 2004 року № 2245-ІV «Про внесення змін до Закону України
«Про охорону культурної спадщини» по Сумському району.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Пупченко Ю.Ю.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши клопотання гр. Пупченко Юлії Юріївни, жительки м. Київ,
вул.  Світлицького,  буд.  23,  кв.  25 про  надання  дозволу  на  розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність,
орієнтовною  площею  до  2,0  га,  для  ведення  особистого  селянського
господарства,  яка  розташована  за  межами  населених  пунктів  на  території
Нижньосироватської  сільської  ради  Сумського  району,  керуючись  ст.ст.
12,19,22,53,54,79-1,83,118,121,122  Земельного  кодексу  України,  Законом
України «Про охорону культурної спадщини», п. 4 розділу ІІ Прикінцевих
положень  Закону  України  «Про  внесення  змін  до  Закону  України  «Про
охорону культурної  спадщини»,  ст.ст.  26,59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 56,1133 га з  кадастровим номером 5924785000:04:006:0008, номер
запису про право власності 28386908 від 09.10.2018 року та схему визначення
земель, які  не можуть передаватись у колективну та приватну власність із
земель колективних сільськогосподарських підприємств «Нива», «Урожай»,
розміщених  на  території  Нижньосироватської  сільської  ради  Сумського
району  Сумської  області,  яка  розроблена  Сумською  філією  Інституту
землеустрою Української академії аграрних наук в 1993 році (далі – Схема),
Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1. Відмовити гр. Пупченко Юлії Юріївні у наданні дозволу на розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
орієнтовною  площею  2,00  га  для  ведення  особистого  селянського
господарства за рахунок земель 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,  схем  землеустрою  і  техніко-економічних
обґрунтувань  використання  та  охорони  земель  адміністративно-
територіальних  одиниць,  проектів  землеустрою  щодо  впорядкування



територій  населених  пунктів,  затверджених  у  встановленому  законом
порядку (ст.ст. 53,54,79-1 та ч. 4 ст. 83 Земельного кодексу України), а саме:

-  вказане  в  клопотанні  бажане  місце  розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної  власності
загальною  площею  56,1133  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:006:0008,  яка  знаходиться  в  межах  пам’ятки  археології
«Поселення»  (ранній  залізний  вік),  яка  взята  на  облік  Розпорядженням
Представника  Президента  України  від  19.07.1994  №  227  та  внесена  до
переліку  об'єктів  культурної  спадщини,  складений  за  результатами
перегляду списків (переліків) пам’яток історії та культури, передбачених
пунктом  4  розділу  ІІ  «Прикінцеві  положення» Закону  України  від    16
грудня 2004 року № 2245-ІV «Про внесення змін до Закону України «Про
охорону культурної спадщини» по Сумському району.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Синільник М.В.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Синільник  Марії  Василівни,  жительки
Київської області, с. Підгірці, вул. Лугова, буд. 43 про надання дозволу на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність,  орієнтовною  площею  до  2,0  га,  для  ведення  особистого
селянського господарства, яка розташована за межами населених пунктів на
території Нижньосироватської сільської ради Сумського району, керуючись
ст.ст.  12,19,22,53,54,79-1,83,118,121,122  Земельного  кодексу  України,
Законом  України  «Про  охорону  культурної  спадщини»,  п.  4  розділу  ІІ
Прикінцевих  положень  Закону  України  «Про  внесення  змін  до  Закону
України «Про охорону культурної спадщини»,  ст.ст.  26,59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи витяг з Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на
земельну  ділянку  площею  56,1133  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:006:0008,  номер  запису  про  право  власності  28386908  від
09.10.2018 року та схему визначення земель, які не можуть передаватись у
колективну  та  приватну  власність  із  земель  колективних
сільськогосподарських  підприємств  «Нива»,  «Урожай»,  розміщених  на
території  Нижньосироватської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської
області,  яка  розроблена  Сумською  філією  Інституту  землеустрою
Української  академії  аграрних  наук  в  1993  році  (далі  –  Схема),
Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Синільник  Марії  Василівні у  наданні  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського
господарства за рахунок земель 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,  схем  землеустрою  і  техніко-економічних
обґрунтувань  використання  та  охорони  земель  адміністративно-



територіальних  одиниць,  проектів  землеустрою  щодо  впорядкування
територій  населених  пунктів,  затверджених  у  встановленому  законом
порядку (ст.ст. 53,54,79-1 та ч. 4 ст. 83 Земельного кодексу України), а саме:

-  вказане  в  клопотанні  бажане  місце  розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної  власності
загальною  площею  56,1133  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:006:0008,  яка  знаходиться  в  межах  пам’ятки  археології
«Поселення»  (ранній  залізний  вік),  яка  взята  на  облік  Розпорядженням
Представника  Президента  України  від  19.07.1994  №  227  та  внесена  до
переліку  об'єктів  культурної  спадщини,  складений  за  результатами
перегляду  списків  (переліків)  пам’яток  історії  та  культури,  передбачених
пунктом 4 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 16 грудня
2004 року № 2245-ІV «Про внесення змін до Закону України «Про охорону
культурної спадщини» по Сумському району.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Хорунжій Є.В.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Хорунжої  Євгенії  Валеріївни,  жительки
Київської  області,  Броварського  району,  смт.  Калита,  пров.  Молодіжний,
буд. 5, кв. 4 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність, орієнтовною площею до 2,0 га, для
ведення особистого селянського господарства,  яка розташована за межами
населених  пунктів  на  території  Нижньосироватської  сільської  ради
Сумського  району,  керуючись  ст.ст.  12,19,22,53,54,79-1,83,118,121,122
Земельного  кодексу  України,  Законом  України  «Про  охорону  культурної
спадщини»,  п.  4  розділу  ІІ  Прикінцевих  положень  Закону  України  «Про
внесення  змін  до  Закону  України  «Про  охорону  культурної  спадщини»,
ст.ст.  26,59  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
враховуючи витяг  з  Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
про реєстрацію права власності  на земельну ділянку площею 56,1133 га  з
кадастровим  номером  5924785000:04:006:0008,  номер  запису  про  право
власності 28386908 від 09.10.2018 року та схему визначення земель, які не
можуть  передаватись  у  колективну  та  приватну  власність  із  земель
колективних  сільськогосподарських  підприємств  «Нива»,  «Урожай»,
розміщених  на  території  Нижньосироватської  сільської  ради  Сумського
району  Сумської  області,  яка  розроблена  Сумською  філією  Інституту
землеустрою Української академії аграрних наук в 1993 році (далі – Схема),
Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Хорунжій  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 за рахунок земель 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,  схем  землеустрою  і  техніко-економічних
обґрунтувань  використання  та  охорони  земель  адміністративно-



територіальних  одиниць,  проектів  землеустрою  щодо  впорядкування
територій  населених  пунктів,  затверджених  у  встановленому  законом
порядку (ст.ст. 53,54,79-1 та ч. 4 ст. 83 Земельного кодексу України), а саме:

-  вказане  в  клопотанні  бажане  місце  розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної  власності
загальною  площею  56,1133  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:006:0008,  яка  знаходиться  в  межах  пам’ятки  археології
«Поселення»  (ранній  залізний  вік),  яка  взята  на  облік  Розпорядженням
Представника  Президента  України  від  19.07.1994  №  227  та  внесена  до
переліку  об'єктів  культурної  спадщини,  складений  за  результатами
перегляду  списків  (переліків)  пам’яток  історії  та  культури,  передбачених
пунктом 4 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 16 грудня
2004 року № 2245-ІV «Про внесення змін до Закону України «Про охорону
культурної спадщини» по Сумському району.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Панковій М.В.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Панкової  Маріанни  Володимирівни,
жительки  Київської  області,  Миронівського  району,  с.  Малий  Букрин,
вул. П. Сагайдачного, буд. 7 про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки у  власність,  орієнтовною
площею  до  2,0  га,  для  ведення  особистого  селянського  господарства,
яка  розташована  за  межами  населених  пунктів  на  території
Нижньосироватської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської  області,
керуючись  ст.ст.  12,19,22,53,54,79-1,83,118,121,122  Земельного  кодексу
України, Законом України «Про охорону культурної спадщини», п. 4 розділу
ІІ  Прикінцевих  положень  Закону  України  «Про  внесення  змін  до  Закону
України «Про охорону культурної спадщини»,  ст.ст.  26,59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи витяг з Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на
земельну  ділянку  площею  56,1133  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:006:0008,  номер  запису  про  право  власності  28386908  від
09.10.2018 року та схему визначення земель, які не можуть передаватись у
колективну  та  приватну  власність  із  земель  колективних
сільськогосподарських  підприємств  «Нива»,  «Урожай»,  розміщених  на
території  Нижньосироватської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської
області,  яка  розроблена  Сумською  філією  Інституту  землеустрою
Української  академії  аграрних  наук  в  1993  році  (далі  –  Схема),
Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1. Відмовити  гр. Панковій Маріанні Володимирівні у наданні дозволу на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського
господарства за рахунок земель 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,  схем  землеустрою  і  техніко-економічних



обґрунтувань  використання  та  охорони  земель  адміністративно-
територіальних  одиниць,  проектів  землеустрою  щодо  впорядкування
територій  населених  пунктів,  затверджених  у  встановленому  законом
порядку (ст.ст. 53,54,79-1 та ч. 4 ст. 83 Земельного кодексу України), а саме:

-  вказане  в  клопотанні  бажане  місце  розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної  власності
загальною  площею  56,1133  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:006:0008,  яка  знаходиться  в  межах  пам’ятки  археології
«Поселення»  (ранній  залізний  вік),  яка  взята  на  облік  Розпорядженням
Представника  Президента  України  від  19.07.1994  №  227  та  внесена  до
переліку  об'єктів  культурної  спадщини,  складений  за  результатами
перегляду  списків  (переліків)  пам’яток  історії  та  культури,  передбачених
пунктом 4 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 16 грудня
2004 року № 2245-ІV «Про внесення змін до Закону України «Про охорону
культурної спадщини» по Сумському району.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Новіковій О.Г.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Новікової  Олени  Григорівни,  жительки
Луганської області, м. Рубіжне, вул. Визволителів, буд. 55, кв. 7 про надання
дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність, орієнтовною площею до 2,0 га, для ведення особистого
селянського господарства, яка розташована за межами населених пунктів на
території Нижньосироватської сільської ради Сумського району, керуючись
ст.ст.  12,19,22,53,54,79-1,83,118,121,122  Земельного  кодексу  України,
Законом  України  «Про  охорону  культурної  спадщини»,  п.  4  розділу  ІІ
Прикінцевих  положень  Закону  України  «Про  внесення  змін  до  Закону
України «Про охорону культурної спадщини»,  ст.ст.  26,59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи витяг з Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на
земельну  ділянку  площею  56,1133  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:006:0008,  номер  запису  про  право  власності  28386908  від
09.10.2018 року та схему визначення земель, які не можуть передаватись у
колективну  та  приватну  власність  із  земель  колективних
сільськогосподарських  підприємств  «Нива»,  «Урожай»,  розміщених  на
території  Нижньосироватської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської
області,  яка  розроблена  Сумською  філією  Інституту  землеустрою
Української  академії  аграрних  наук  в  1993  році  (далі  –  Схема),
Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Новіковій  Олені  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 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,  схем  землеустрою  і  техніко-економічних
обґрунтувань  використання  та  охорони  земель  адміністративно-



територіальних  одиниць,  проектів  землеустрою  щодо  впорядкування
територій  населених  пунктів,  затверджених  у  встановленому  законом
порядку (ст.ст. 53,54,79-1 та ч. 4 ст. 83 Земельного кодексу України), а саме:

-  вказане  в  клопотанні  бажане  місце  розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної  власності
загальною  площею  56,1133  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:006:0008,  яка  знаходиться  в  межах  пам’ятки  археології
«Поселення»  (ранній  залізний  вік),  яка  взята  на  облік  Розпорядженням
Представника  Президента  України  від  19.07.1994  №  227  та  внесена  до
переліку  об'єктів  культурної  спадщини,  складений  за  результатами
перегляду  списків  (переліків)  пам’яток  історії  та  культури,  передбачених
пунктом 4 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 16 грудня
2004 року № 2245-ІV «Про внесення змін до Закону України «Про охорону
культурної спадщини» по Сумському району.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Шептицькому Д.О.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Шептицького  Дмитра  Олександровича,
жителя  Херсонської  області,  Каланчацького  району,  с.  Роздольне,
вул. Комсомольська,  буд. 32 про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки у  власність,  орієнтовною
площею  до  2,0  га,  для  ведення  особистого  селянського  господарства,
яка  розташована  за  межами  населених  пунктів  на  території
Нижньосироватської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської  області,
керуючись  ст.ст.  12,19,22,53,54,79-1,83,118,121,122  Земельного  кодексу
України, Законом України «Про охорону культурної спадщини», п. 4 розділу
ІІ  Прикінцевих  положень  Закону  України  «Про  внесення  змін  до  Закону
України «Про охорону культурної спадщини»,  ст.ст. 26,59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи витяг з Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на
земельну  ділянку  площею  56,1133  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:006:0008,  номер  запису  про  право  власності  28386908  від
09.10.2018 року та схему визначення земель, які не можуть передаватись у
колективну  та  приватну  власність  із  земель  колективних
сільськогосподарських  підприємств  «Нива»,  «Урожай»,  розміщених  на
території  Нижньосироватської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської
області,  яка  розроблена  Сумською  філією  Інституту  землеустрою
Української  академії  аграрних  наук  в  1993  році  (далі  –  Схема),
Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1. Відмовити гр. Шептицькому Дмитру 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 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,  схем  землеустрою  і  техніко-економічних



обґрунтувань  використання  та  охорони  земель  адміністративно-
територіальних  одиниць,  проектів  землеустрою  щодо  впорядкування
територій  населених  пунктів,  затверджених  у  встановленому  законом
порядку (ст.ст. 53,54,79-1 та ч. 4 ст. 83 Земельного кодексу України), а саме:

-  вказане  в  клопотанні  бажане  місце  розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної  власності
загальною  площею  56,1133  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:006:0008,  яка  знаходиться  в  межах  пам’ятки  археології
«Поселення»  (ранній  залізний  вік),  яка  взята  на  облік  Розпорядженням
Представника  Президента  України  від  19.07.1994  №  227  та  внесена  до
переліку  об'єктів  культурної  спадщини,  складений  за  результатами
перегляду списків (переліків) пам’яток історії та культури, передбачених
пунктом  4  розділу  ІІ  «Прикінцеві  положення»  Закону  України  від
16 грудня 2004 року № 2245-ІV «Про внесення змін до Закону України
«Про охорону культурної спадщини» по Сумському району.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Хоміч С.М.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши клопотання  гр.  Хоміч Станіслава  Миколайовича,  жителя
Кіровоградської області, Компаніївського району, с. Мар’ївка, вул. Берегова,
буд.  26 про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки у власність, орієнтовною площею до 2,0 га, для
ведення особистого селянського господарства,  яка розташована за межами
населених  пунктів  на  території  Нижньосироватської  сільської  ради
Сумського  району,  керуючись  ст.ст.  12,19,22,53,54,79-1,83,118,121,122
Земельного  кодексу  України,  Законом  України  «Про  охорону  культурної
спадщини»,  п.  4  розділу  ІІ  Прикінцевих  положень  Закону  України  «Про
внесення  змін  до  Закону  України  «Про  охорону  культурної  спадщини»,
ст.ст.  26,59  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
враховуючи витяг  з  Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
про реєстрацію права власності  на земельну ділянку площею 56,1133 га  з
кадастровим  номером  5924785000:04:006:0008,  номер  запису  про  право
власності 28386908 від 09.10.2018 року та схему визначення земель, які не
можуть  передаватись  у  колективну  та  приватну  власність  із  земель
колективних  сільськогосподарських  підприємств  «Нива»,  «Урожай»,
розміщених  на  території  Нижньосироватської  сільської  ради  Сумського
району  Сумської  області,  яка  розроблена  Сумською  філією  Інституту
землеустрою Української академії аграрних наук в 1993 році (далі – Схема),
Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Хоміч Станіславу 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 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,  схем  землеустрою  і  техніко-економічних
обґрунтувань  використання  та  охорони  земель  адміністративно-



територіальних  одиниць,  проектів  землеустрою  щодо  впорядкування
територій  населених  пунктів,  затверджених  у  встановленому  законом
порядку (ст.ст. 53,54,79-1 та ч. 4 ст. 83 Земельного кодексу України), а саме:

-  вказане  в  клопотанні  бажане  місце  розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної  власності
загальною  площею  56,1133  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:006:0008,  яка  знаходиться  в  межах  пам’ятки  археології
«Поселення»  (ранній  залізний  вік),  яка  взята  на  облік  Розпорядженням
Представника  Президента  України  від  19.07.1994  №  227  та  внесена  до
переліку  об'єктів  культурної  спадщини,  складений  за  результатами
перегляду списків (переліків) пам’яток історії та культури, передбачених
пунктом  4  розділу  ІІ  «Прикінцеві  положення»  Закону  України  від
16 грудня 2004 року № 2245-ІV «Про внесення змін до Закону України
«Про охорону культурної спадщини» по Сумському району.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Хорунжому О.С.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Хорунжого  Олександра  Сергійовича,
жителя  Хмельницької  області,  Ізяславського  району,  с.  Васьківці,
вул.  Л.  Українки,  буд.  17 про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки у  власність,  орієнтовною
площею до  2,0  га,  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  яка
розташована за межами населених пунктів на території Нижньосироватської
сільської  ради  Сумського  району,  керуючись  ст.ст.  12,19,22,53,54,79-
1,83,118,121,122  Земельного  кодексу  України,  Законом  України  «Про
охорону культурної спадщини», п. 4 розділу ІІ Прикінцевих положень Закону
України «Про внесення змін до Закону України «Про охорону культурної
спадщини»,  ст.ст.  26,59  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні», враховуючи витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку площею 56,1133
га з кадастровим номером 5924785000:04:006:0008, номер запису про право
власності 28386908 від 09.10.2018 року та схему визначення земель, які не
можуть  передаватись  у  колективну  та  приватну  власність  із  земель
колективних  сільськогосподарських  підприємств  «Нива»,  «Урожай»,
розміщених  на  території  Нижньосироватської  сільської  ради  Сумського
району  Сумської  області,  яка  розроблена  Сумською  філією  Інституту
землеустрою Української академії аграрних наук в 1993 році (далі – Схема),
Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1. Відмовити гр. Хорунжому Олександру 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 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,  схем  землеустрою  і  техніко-економічних
обґрунтувань  використання  та  охорони  земель  адміністративно-



територіальних  одиниць,  проектів  землеустрою  щодо  впорядкування
територій  населених  пунктів,  затверджених  у  встановленому  законом
порядку (ст.ст. 53,54,79-1 та ч. 4 ст. 83 Земельного кодексу України), а саме:

-  вказане  в  клопотанні  бажане  місце  розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної  власності
загальною  площею  56,1133  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:006:0008,  яка  знаходиться  в  межах  пам’ятки  археології
«Поселення»  (ранній  залізний  вік),  яка  взята  на  облік  Розпорядженням
Представника  Президента  України  від  19.07.1994  №  227  та  внесена  до
переліку  об'єктів  культурної  спадщини,  складений  за  результатами
перегляду списків (переліків) пам’яток історії та культури, передбачених
пунктом  4  розділу  ІІ  «Прикінцеві  положення»  Закону  України  від
16 грудня 2004 року № 2245-ІV «Про внесення змін до Закону України
«Про охорону культурної спадщини» по Сумському району.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Ростову І.А.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Ростова  Ігоря  Андрійовича,  жителя
Житомирської  області,  м.  Овруч,  вул.  Житомирська,  буд.  19 про  надання
дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність, орієнтовною площею до 2,0 га, для ведення особистого
селянського господарства, яка розташована за межами населених пунктів на
території Нижньосироватської сільської ради Сумського району, керуючись
ст.ст.  12,19,22,53,54,79-1,83,118,121,122  Земельного  кодексу  України,
Законом  України  «Про  охорону  культурної  спадщини»,  п.  4  розділу  ІІ
Прикінцевих  положень  Закону  України  «Про  внесення  змін  до  Закону
України «Про охорону культурної спадщини»,  ст.ст.  26,59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи витяг з Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на
земельну  ділянку  площею  56,1133  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:006:0008,  номер  запису  про  право  власності  28386908  від
09.10.2018 року та схему визначення земель, які не можуть передаватись у
колективну  та  приватну  власність  із  земель  колективних
сільськогосподарських  підприємств  «Нива»,  «Урожай»,  розміщених  на
території  Нижньосироватської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської
області,  яка  розроблена  Сумською  філією  Інституту  землеустрою
Української  академії  аграрних  наук  в  1993  році  (далі  –  Схема),
Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Ростову  Ігорю  Андрійовичу у  наданні  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського
господарства за рахунок земель 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,  схем  землеустрою  і  техніко-економічних
обґрунтувань  використання  та  охорони  земель  адміністративно-



територіальних  одиниць,  проектів  землеустрою  щодо  впорядкування
територій  населених  пунктів,  затверджених  у  встановленому  законом
порядку (ст.ст. 53,54,79-1 та ч. 4 ст. 83 Земельного кодексу України), а саме:

-  вказане  в  клопотанні  бажане  місце  розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної  власності
загальною  площею  56,1133  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:006:0008,  яка  знаходиться  в  межах  пам’ятки  археології
«Поселення»  (ранній  залізний  вік),  яка  взята  на  облік  Розпорядженням
Представника  Президента  України  від  19.07.1994  №  227  та  внесена  до
переліку  об'єктів  культурної  спадщини,  складений  за  результатами
перегляду списків (переліків) пам’яток історії та культури, передбачених
пунктом  4  розділу  ІІ  «Прикінцеві  положення»  Закону  України  від
16 грудня 2004 року № 2245-ІV «Про внесення змін до Закону України
«Про охорону культурної спадщини» по Сумському району.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Переходьку С.І.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Переходька  Сергія  Івановича,  жителя
Рівненської  області,  Березнівського  району,  с.  Прислуч,  вул.  Рівненська,
буд.  1 про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки у власність, орієнтовною площею до 2,0 га, для
ведення особистого селянського господарства,  яка розташована за межами
населених  пунктів  на  території  Нижньосироватської  сільської  ради
Сумського  району,  керуючись  ст.ст.  12,19,22,53,54,79-1,83,118,121,122
Земельного  кодексу  України,  Законом  України  «Про  охорону  культурної
спадщини»,  п.  4  розділу  ІІ  Прикінцевих  положень  Закону  України  «Про
внесення  змін  до  Закону  України  «Про  охорону  культурної  спадщини»,
ст.ст.  26,59  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
враховуючи витяг  з  Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
про реєстрацію права власності  на земельну ділянку площею 56,1133 га  з
кадастровим  номером  5924785000:04:006:0008,  номер  запису  про  право
власності 28386908 від 09.10.2018 року та схему визначення земель, які не
можуть  передаватись  у  колективну  та  приватну  власність  із  земель
колективних  сільськогосподарських  підприємств  «Нива»,  «Урожай»,
розміщених  на  території  Нижньосироватської  сільської  ради  Сумського
району  Сумської  області,  яка  розроблена  Сумською  філією  Інституту
землеустрою Української академії аграрних наук в 1993 році (далі – Схема),
Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Переходьку  Сергію  Івановичу у  наданні  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського
господарства за рахунок земель 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,  схем  землеустрою  і  техніко-економічних
обґрунтувань  використання  та  охорони  земель  адміністративно-



територіальних  одиниць,  проектів  землеустрою  щодо  впорядкування
територій  населених  пунктів,  затверджених  у  встановленому  законом
порядку (ст.ст. 53,54,79-1 та ч. 4 ст. 83 Земельного кодексу України), а саме:

-  вказане  в  клопотанні  бажане  місце  розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної  власності
загальною  площею  56,1133  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:006:0008,  яка  знаходиться  в  межах  пам’ятки  археології
«Поселення»  (ранній  залізний  вік),  яка  взята  на  облік  Розпорядженням
Представника  Президента  України  від  19.07.1994  №  227  та  внесена  до
переліку  об'єктів  культурної  спадщини,  складений  за  результатами
перегляду списків (переліків) пам’яток історії та культури, передбачених
пунктом  4  розділу  ІІ  «Прикінцеві  положення»  Закону  України  від
16 грудня 2004 року № 2245-ІV «Про внесення змін до Закону України
«Про охорону культурної спадщини» по Сумському району.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Фурс Д.І.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Фурс  Дениса  Ігоровича,  жителя  Івано-
Франківської області, смт. Верховина, вул. Івана Франка, буд. 102, кв. 3 про
надання  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної ділянки у власність, орієнтовною площею до 2,0 га, для ведення
особистого селянського господарства, яка розташована за межами населених
пунктів на території Нижньосироватської сільської ради Сумського району,
керуючись  ст.ст.  12,19,22,53,54,79-1,83,118,121,122  Земельного  кодексу
України, Законом України «Про охорону культурної спадщини», п. 4 розділу
ІІ  Прикінцевих  положень  Закону  України  «Про  внесення  змін  до  Закону
України «Про охорону культурної спадщини»,  ст.ст.  26,59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи витяг з Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на
земельну  ділянку  площею  56,1133  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:006:0008,  номер  запису  про  право  власності  28386908  від
09.10.2018 року та схему визначення земель, які не можуть передаватись у
колективну  та  приватну  власність  із  земель  колективних
сільськогосподарських  підприємств  «Нива»,  «Урожай»,  розміщених  на
території  Нижньосироватської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської
області,  яка  розроблена  Сумською  філією  Інституту  землеустрою
Української  академії  аграрних  наук  в  1993  році  (далі  –  Схема),
Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1. Відмовити гр. Фурс Денису Ігоровичу 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 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,  схем  землеустрою  і  техніко-економічних
обґрунтувань  використання  та  охорони  земель  адміністративно-



територіальних  одиниць,  проектів  землеустрою  щодо  впорядкування
територій  населених  пунктів,  затверджених  у  встановленому  законом
порядку (ст.ст. 53,54,79-1 та ч. 4 ст. 83 Земельного кодексу України), а саме:

-  вказане  в  клопотанні  бажане  місце  розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної  власності
загальною  площею  56,1133  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:006:0008,  яка  знаходиться  в  межах  пам’ятки  археології
«Поселення»  (ранній  залізний  вік),  яка  взята  на  облік  Розпорядженням
Представника  Президента  України  від  19.07.1994  №  227  та  внесена  до
переліку  об'єктів  культурної  спадщини,  складений  за  результатами
перегляду списків (переліків) пам’яток історії та культури, передбачених
пунктом  4  розділу  ІІ  «Прикінцеві  положення»  Закону  України  від
16 грудня 2004 року № 2245-ІV «Про внесення змін до Закону України
«Про охорону культурної спадщини» по Сумському району.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Письменному О.В.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши клопотання гр. Письменного Олександра Володимировича,
жителя Луганської області, м. Старобільськ, вул. Железнодорожна, буд. 53,
кв.  307 про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки у власність, орієнтовною площею до 2,0 га, для
ведення особистого селянського господарства,  яка розташована за межами
населених  пунктів  на  території  Нижньосироватської  сільської  ради
Сумського  району,  керуючись  ст.ст.  12,19,22,53,54,79-1,83,118,121,122
Земельного  кодексу  України,  Законом  України  «Про  охорону  культурної
спадщини»,  п.  4  розділу  ІІ  Прикінцевих  положень  Закону  України  «Про
внесення  змін  до  Закону  України  «Про  охорону  культурної  спадщини»,
ст.ст.  26,59  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
враховуючи витяг  з  Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
про реєстрацію права власності  на земельну ділянку площею 56,1133 га  з
кадастровим  номером  5924785000:04:006:0008,  номер  запису  про  право
власності 28386908 від 09.10.2018 року та схему визначення земель, які не
можуть  передаватись  у  колективну  та  приватну  власність  із  земель
колективних  сільськогосподарських  підприємств  «Нива»,  «Урожай»,
розміщених  на  території  Нижньосироватської  сільської  ради  Сумського
району  Сумської  області,  яка  розроблена  Сумською  філією  Інституту
землеустрою Української академії аграрних наук в 1993 році (далі – Схема),
Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Письменному  Олександру  Володимировичу у  наданні
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого
селянського  господарства  за  рахунок  земель  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, схем землеустрою і техніко-
економічних  обґрунтувань  використання  та  охорони  земель



адміністративно-територіальних  одиниць,  проектів  землеустрою  щодо
впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому
законом  порядку (ст.ст.  53,54,79-1  та  ч.  4  ст.  83  Земельного  кодексу
України), а саме: 

-  вказане  в  клопотанні  бажане  місце  розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної  власності
загальною  площею  56,1133  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:006:0008,  яка  знаходиться  в  межах  пам’ятки  археології
«Поселення»  (ранній  залізний  вік),  яка  взята  на  облік  Розпорядженням
Представника  Президента  України  від  19.07.1994  №  227  та  внесена  до
переліку  об'єктів  культурної  спадщини,  складений  за  результатами
перегляду списків (переліків) пам’яток історії та культури, передбачених
пунктом  4  розділу  ІІ  «Прикінцеві  положення» Закону  України  від
16 грудня 2004 року № 2245-ІV «Про внесення змін до Закону України
«Про охорону культурної спадщини» по Сумському району.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Севостьянову Ю.О.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Севостьянова  Юрія  Олександровича,
жителя  Луганської  області,  м.  Попасна,  вул.  Воровського,  буд.  178 про
надання  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної ділянки у власність, орієнтовною площею до 2,0 га, для ведення
особистого селянського господарства,  яка розташована за межами населених
пунктів на території Нижньосироватської сільської ради Сумського району,
керуючись  ст.ст.  12,19,22,53,54,79-1,83,118,121,122  Земельного  кодексу
України, Законом України «Про охорону культурної спадщини», п. 4 розділу
ІІ  Прикінцевих  положень  Закону  України  «Про  внесення  змін  до  Закону
України «Про охорону культурної спадщини»,  ст.ст.  26,59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи витяг з Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на
земельну  ділянку  площею  56,1133  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:006:0008,  номер  запису  про  право  власності  28386908  від
09.10.2018 року та схему визначення земель, які не можуть передаватись у
колективну  та  приватну  власність  із  земель  колективних
сільськогосподарських  підприємств  «Нива»,  «Урожай»,  розміщених  на
території  Нижньосироватської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської
області,  яка  розроблена  Сумською  філією  Інституту  землеустрою
Української  академії  аграрних  наук  в  1993  році  (далі  –  Схема),
Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1. Відмовити гр. Севостьянову Юрію 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 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,  схем  землеустрою  і  техніко-економічних
обґрунтувань  використання  та  охорони  земель  адміністративно-



територіальних  одиниць,  проектів  землеустрою  щодо  впорядкування
територій  населених  пунктів,  затверджених  у  встановленому  законом
порядку (ст.ст. 53,54,79-1 та ч. 4 ст. 83 Земельного кодексу України), а саме:

-  вказане  в  клопотанні  бажане  місце  розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної  власності
загальною  площею  56,1133  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:006:0008,  яка  знаходиться  в  межах  пам’ятки  археології
«Поселення»  (ранній  залізний  вік),  яка  взята  на  облік  Розпорядженням
Представника  Президента  України  від  19.07.1994  №  227  та  внесена  до
переліку  об'єктів  культурної  спадщини,  складений  за  результатами
перегляду списків (переліків) пам’яток історії та культури, передбачених
пунктом  4  розділу  ІІ  «Прикінцеві  положення» Закону  України  від
16 грудня 2004 року № 2245-ІV «Про внесення змін до Закону України
«Про охорону культурної спадщини» по Сумському району.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Струк Є.І.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши клопотання  гр.  Струк Євгена Ігоровича,  жителя м. Київ,
пр-т Мінський, буд. 10, кв. 136 про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки у  власність,  орієнтовною
площею до  2,0  га,  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  яка
розташована за межами населених пунктів на території Нижньосироватської
сільської  ради  Сумського  району  Сумської  області,  керуючись
ст.ст.  12,19,22,53,54,79-1,83,118,121,122  Земельного  кодексу  України,
Законом  України  «Про  охорону  культурної  спадщини»,  п.  4  розділу  ІІ
Прикінцевих  положень  Закону  України  «Про  внесення  змін  до  Закону
України «Про охорону культурної спадщини»,  ст.ст.  26,59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи витяг з Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на
земельну  ділянку  площею  56,1133  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:006:0008,  номер  запису  про  право  власності  28386908  від
09.10.2018 року та схему визначення земель, які не можуть передаватись у
колективну  та  приватну  власність  із  земель  колективних
сільськогосподарських  підприємств  «Нива»,  «Урожай»,  розміщених  на
території  Нижньосироватської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської
області,  яка  розроблена  Сумською  філією  Інституту  землеустрою
Української  академії  аграрних  наук  в  1993  році  (далі  –  Схема),
Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1. Відмовити гр. Струк Євгену Ігоровичу 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 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,  схем  землеустрою  і  техніко-економічних
обґрунтувань  використання  та  охорони  земель  адміністративно-



територіальних  одиниць,  проектів  землеустрою  щодо  впорядкування
територій  населених  пунктів,  затверджених  у  встановленому  законом
порядку (ст.ст. 53,54,79-1 та ч. 4 ст. 83 Земельного кодексу України), а саме:

-  вказане  в  клопотанні  бажане  місце  розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної  власності
загальною  площею  56,1133  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:006:0008,  яка  знаходиться  в  межах  пам’ятки  археології
«Поселення»  (ранній  залізний  вік),  яка  взята  на  облік  Розпорядженням
Представника  Президента  України  від  19.07.1994  №  227  та  внесена  до
переліку  об'єктів  культурної  спадщини,  складений  за  результатами
перегляду списків (переліків) пам’яток історії та культури, передбачених
пунктом  4  розділу  ІІ  «Прикінцеві  положення» Закону  України  від
16 грудня 2004 року № 2245-ІV «Про внесення змін до Закону України
«Про охорону культурної спадщини» по Сумському району.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Прокопенку О.В.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши клопотання  гр. Прокопенка Олексія Вікторовича,  жителя
м.  Київ,  просп. Тичини Павла,  буд.  20-А, кв.  230 про надання дозволу на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність,  орієнтовною  площею  до  2,0  га,  для  ведення  особистого
селянського господарства, яка розташована за межами населених пунктів на
території Нижньосироватської сільської ради Сумського району, керуючись
ст.ст.  12,19,22,53,54,79-1,83,118,121,122  Земельного  кодексу  України,
Законом  України  «Про  охорону  культурної  спадщини»,  п.  4  розділу  ІІ
Прикінцевих  положень  Закону  України  «Про  внесення  змін  до  Закону
України «Про охорону культурної спадщини»,  ст.ст.  26,59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи витяг з Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на
земельну  ділянку  площею  56,1133  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:006:0008,  номер  запису  про  право  власності  28386908  від
09.10.2018 року та схему визначення земель, які не можуть передаватись у
колективну  та  приватну  власність  із  земель  колективних
сільськогосподарських  підприємств  «Нива»,  «Урожай»,  розміщених  на
території  Нижньосироватської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської
області,  яка  розроблена  Сумською  філією  Інституту  землеустрою
Української  академії  аграрних  наук  в  1993  році  (далі  –  Схема),
Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1. Відмовити  гр. Прокопенку Олексію Вікторовичу у наданні дозволу на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського
господарства за рахунок земель 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,  схем  землеустрою  і  техніко-економічних
обґрунтувань  використання  та  охорони  земель  адміністративно-



територіальних  одиниць,  проектів  землеустрою  щодо  впорядкування
територій  населених  пунктів,  затверджених  у  встановленому  законом
порядку (ст.ст. 53,54,79-1 та ч. 4 ст. 83 Земельного кодексу України), а саме:

-  вказане  в  клопотанні  бажане  місце  розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної  власності
загальною  площею  56,1133  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:006:0008,  яка  знаходиться  в  межах  пам’ятки  археології
«Поселення»  (ранній  залізний  вік),  яка  взята  на  облік  Розпорядженням
Представника  Президента  України  від  19.07.1994  №  227  та  внесена  до
переліку  об'єктів  культурної  спадщини,  складений  за  результатами
перегляду списків (переліків) пам’яток історії та культури, передбачених
пунктом  4  розділу  ІІ  «Прикінцеві  положення» Закону  України  від
16 грудня 2004 року № 2245-ІV «Про внесення змін до Закону України
«Про охорону культурної спадщини» по Сумському району.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Пазиніч І.В.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши клопотання гр. Пазиніч Івана Вікторовича, жителя м. Київ,
вул. Калинова, буд. 8, кв. 214 про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки у  власність,  орієнтовною
площею  до  2,0  га,  для  ведення  особистого  селянського  господарства,
яка  розташована  за  межами  населених  пунктів  на  території
Нижньосироватської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської  області,
керуючись  ст.ст.  12,19,22,53,54,79-1,83,118,121,122  Земельного  кодексу
України, Законом України «Про охорону культурної спадщини», п. 4 розділу
ІІ  Прикінцевих  положень  Закону  України  «Про  внесення  змін  до  Закону
України «Про охорону культурної спадщини»,  ст.ст.  26,59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи витяг з Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на
земельну  ділянку  площею  56,1133  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:006:0008,  номер  запису  про  право  власності  28386908  від
09.10.2018 року та схему визначення земель, які не можуть передаватись у
колективну  та  приватну  власність  із  земель  колективних
сільськогосподарських  підприємств  «Нива»,  «Урожай»,  розміщених  на
території  Нижньосироватської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської
області,  яка  розроблена  Сумською  філією  Інституту  землеустрою
Української  академії  аграрних  наук  в  1993  році  (далі  –  Схема),
Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Пазиніч  Івану  Вікторовичу у  наданні  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського
господарства за рахунок земель 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,  схем  землеустрою  і  техніко-економічних
обґрунтувань  використання  та  охорони  земель  адміністративно-



територіальних  одиниць,  проектів  землеустрою  щодо  впорядкування
територій  населених  пунктів,  затверджених  у  встановленому  законом
порядку (ст.ст. 53,54,79-1 та ч. 4 ст. 83 Земельного кодексу України), а саме:

-  вказане  в  клопотанні  бажане  місце  розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної  власності
загальною  площею  56,1133  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:006:0008,  яка  знаходиться  в  межах  пам’ятки  археології
«Поселення»  (ранній  залізний  вік),  яка  взята  на  облік  Розпорядженням
Представника  Президента  України  від  19.07.1994  №  227  та  внесена  до
переліку  об'єктів  культурної  спадщини,  складений  за  результатами
перегляду  списків  (переліків)  пам’яток  історії  та  культури,  передбачених
пунктом 4 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 16 грудня
2004 року № 2245-ІV «Про внесення змін до Закону України «Про охорону
культурної спадщини» по Сумському району.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Лисогору Б.В.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши клопотання  гр.  Лисогора Бориса В’ячеславовича,  жителя
м. Київ, вул. Вербицького Архітектора, буд. 10, кв. 86 про надання дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність,  орієнтовною  площею  до  2,0  га,  для  ведення  особистого
селянського господарства, яка розташована за межами населених пунктів на
території Нижньосироватської сільської ради Сумського району, керуючись
ст.ст.  12,19,22,53,54,79-1,83,118,121,122  Земельного  кодексу  України,
Законом  України  «Про  охорону  культурної  спадщини»,  п.  4  розділу  ІІ
Прикінцевих  положень  Закону  України  «Про  внесення  змін  до  Закону
України «Про охорону культурної спадщини»,  ст.ст.  26,59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи витяг з Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на
земельну  ділянку  площею  56,1133  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:006:0008,  номер  запису  про  право  власності  28386908  від
09.10.2018 року та схему визначення земель, які не можуть передаватись у
колективну  та  приватну  власність  із  земель  колективних
сільськогосподарських  підприємств  «Нива»,  «Урожай»,  розміщених  на
території  Нижньосироватської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської
області,  яка  розроблена  Сумською  філією  Інституту  землеустрою
Української  академії  аграрних  наук  в  1993  році  (далі  –  Схема),
Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1. Відмовити  гр.  Лисогору Борису В’ячеславовичу 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 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,  схем  землеустрою  і  техніко-економічних
обґрунтувань  використання  та  охорони  земель  адміністративно-



територіальних  одиниць,  проектів  землеустрою  щодо  впорядкування
територій  населених  пунктів,  затверджених  у  встановленому  законом
порядку (ст.ст. 53,54,79-1 та ч. 4 ст. 83 Земельного кодексу України), а саме:

-  вказане  в  клопотанні  бажане  місце  розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної  власності
загальною  площею  56,1133  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:006:0008,  яка  знаходиться  в  межах  пам’ятки  археології
«Поселення»  (ранній  залізний  вік),  яка  взята  на  облік  Розпорядженням
Представника  Президента  України  від  19.07.1994  №  227  та  внесена  до
переліку  об'єктів  культурної  спадщини,  складений  за  результатами
перегляду  списків  (переліків)  пам’яток  історії  та  культури,  передбачених
пунктом 4 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 16 грудня
2004 року № 2245-ІV «Про внесення змін до Закону України «Про охорону
культурної спадщини» по Сумському району.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Подгурському А.Я.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Подгурського  Андрія  Ярославовича,
жителя  Київської  області,  Баришівського  району,  с.  Сезенків,  вул.  Леніна,
буд.  56 про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки у власність, орієнтовною площею до 2,0 га, для
ведення особистого селянського господарства,  яка розташована за межами
населених  пунктів  на  території  Нижньосироватської  сільської  ради
Сумського  району,  керуючись  ст.ст.  12,19,22,53,54,79-1,83,118,121,122
Земельного  кодексу  України,  Законом  України  «Про  охорону  культурної
спадщини»,  п.  4  розділу  ІІ  Прикінцевих  положень  Закону  України  «Про
внесення  змін  до  Закону  України  «Про  охорону  культурної  спадщини»,
ст.ст.  26,59  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
враховуючи витяг  з  Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
про реєстрацію права власності  на земельну ділянку площею 56,1133 га  з
кадастровим  номером  5924785000:04:006:0008,  номер  запису  про  право
власності 28386908 від 09.10.2018 року та схему визначення земель, які не
можуть  передаватись  у  колективну  та  приватну  власність  із  земель
колективних  сільськогосподарських  підприємств  «Нива»,  «Урожай»,
розміщених  на  території  Нижньосироватської  сільської  ради  Сумського
району  Сумської  області,  яка  розроблена  Сумською  філією  Інституту
землеустрою Української академії аграрних наук в 1993 році (далі – Схема),
Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1. Відмовити гр. Подгурському Андрію Ярославовичу 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 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,  схем  землеустрою  і  техніко-економічних
обґрунтувань  використання  та  охорони  земель  адміністративно-



територіальних  одиниць,  проектів  землеустрою  щодо  впорядкування
територій  населених  пунктів,  затверджених  у  встановленому  законом
порядку (ст.ст. 53,54,79-1 та ч. 4 ст. 83 Земельного кодексу України), а саме:

-  вказане  в  клопотанні  бажане  місце  розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної  власності
загальною  площею  56,1133  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:006:0008,  яка  знаходиться  в  межах  пам’ятки  археології
«Поселення»  (ранній  залізний  вік),  яка  взята  на  облік  Розпорядженням
Представника  Президента  України  від  19.07.1994  №  227  та  внесена  до
переліку  об'єктів  культурної  спадщини,  складений  за  результатами
перегляду  списків  (переліків)  пам’яток  історії  та  культури,  передбачених
пунктом 4 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 16 грудня
2004 року № 2245-ІV «Про внесення змін до Закону України «Про охорону
культурної спадщини» по Сумському району.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Носанчуку М.Л.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши клопотання  гр. Носанчука Максима Леонідовича, жителя
Київської області, м. Сквира, вул. Короленка, буд. 50 про надання дозволу на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність,  орієнтовною  площею  до  2,0  га,  для  ведення  особистого
селянського господарства, яка розташована за межами населених пунктів на
території Нижньосироватської сільської ради Сумського району, керуючись
ст.ст.  12,19,22,53,54,79-1,83,118,121,122  Земельного  кодексу  України,
Законом  України  «Про  охорону  культурної  спадщини»,  п.  4  розділу  ІІ
Прикінцевих  положень  Закону  України  «Про  внесення  змін  до  Закону
України «Про охорону культурної спадщини»,  ст.ст.  26,59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи витяг з Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на
земельну  ділянку  площею  56,1133  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:006:0008,  номер  запису  про  право  власності  28386908  від
09.10.2018 року та схему визначення земель, які не можуть передаватись у
колективну  та  приватну  власність  із  земель  колективних
сільськогосподарських  підприємств  «Нива»,  «Урожай»,  розміщених  на
території  Нижньосироватської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської
області,  яка  розроблена  Сумською  філією  Інституту  землеустрою
Української  академії  аграрних  наук  в  1993  році  (далі  –  Схема),
Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1. Відмовити  гр. Носанчуку Максиму Леонідовичу 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 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,  схем  землеустрою  і  техніко-економічних
обґрунтувань  використання  та  охорони  земель  адміністративно-



територіальних  одиниць,  проектів  землеустрою  щодо  впорядкування
територій  населених  пунктів,  затверджених  у  встановленому  законом
порядку (ст.ст. 53,54,79-1 та ч. 4 ст. 83 Земельного кодексу України), а саме:

-  вказане  в  клопотанні  бажане  місце  розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної  власності
загальною  площею  56,1133  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:006:0008,  яка  знаходиться  в  межах  пам’ятки  археології
«Поселення»  (ранній  залізний  вік),  яка  взята  на  облік  Розпорядженням
Представника  Президента  України  від  19.07.1994  №  227  та  внесена  до
переліку  об'єктів  культурної  спадщини,  складений  за  результатами
перегляду  списків  (переліків)  пам’яток  історії  та  культури,  передбачених
пунктом 4 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 16 грудня
2004 року № 2245-ІV «Про внесення змін до Закону України «Про охорону
культурної спадщини» по Сумському району.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Мошак Д.М.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Мошак  Дмитра  Миколайовича,  жителя
Кіровоградської  області,  Маловисківського  району,  с.  Леніно-Ульяновка,
вул.  Степова,  буд.  9 про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки у  власність,  орієнтовною
площею до  2,0  га,  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  яка
розташована за межами населених пунктів на території Нижньосироватської
сільської  ради  Сумського  району  Сумської  області,  керуючись    ст.ст.
12,19,22,53,54,79-1,83,118,121,122  Земельного  кодексу  України,  Законом
України «Про охорону культурної спадщини», п. 4 розділу ІІ Прикінцевих
положень  Закону  України  «Про  внесення  змін  до  Закону  України  «Про
охорону культурної  спадщини»,  ст.ст.  26,59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 56,1133 га з  кадастровим номером 5924785000:04:006:0008, номер
запису про право власності 28386908 від 09.10.2018 року та схему визначення
земель, які  не можуть передаватись у колективну та приватну власність із
земель колективних сільськогосподарських підприємств «Нива», «Урожай»,
розміщених  на  території  Нижньосироватської  сільської  ради  Сумського
району  Сумської  області,  яка  розроблена  Сумською  філією  Інституту
землеустрою Української академії аграрних наук в 1993 році (далі – Схема),
Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Мошак  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 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,  схем  землеустрою  і  техніко-економічних
обґрунтувань  використання  та  охорони  земель  адміністративно-



територіальних  одиниць,  проектів  землеустрою  щодо  впорядкування
територій  населених  пунктів,  затверджених  у  встановленому  законом
порядку (ст.ст. 53,54,79-1 та ч. 4 ст. 83 Земельного кодексу України), а саме:

-  вказане  в  клопотанні  бажане  місце  розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної  власності
загальною  площею  56,1133  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:006:0008,  яка  знаходиться  в  межах  пам’ятки  археології
«Поселення»  (ранній  залізний  вік),  яка  взята  на  облік  Розпорядженням
Представника  Президента  України  від  19.07.1994  №  227  та  внесена  до
переліку  об'єктів  культурної  спадщини,  складений  за  результатами
перегляду  списків  (переліків)  пам’яток  історії  та  культури,  передбачених
пунктом 4 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 16 грудня
2004 року № 2245-ІV «Про внесення змін до Закону України «Про охорону
культурної спадщини» по Сумському району.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Нікіфоренку А.Ш.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Нікіфоренка  Арсена  Шінхаміровича,
жителя Кіровоградської області, м. Знам’янка, вул. Калинова, буд. 108, кв. 9
про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність, орієнтовною площею до 2,0 га, для ведення
особистого селянського господарства, яка розташована за межами населених
пунктів на території Нижньосироватської сільської ради Сумського району,
керуючись  ст.ст.  12,19,22,53,54,79-1,83,118,121,122  Земельного  кодексу
України, Законом України «Про охорону культурної спадщини», п. 4 розділу
ІІ  Прикінцевих  положень  Закону  України  «Про  внесення  змін  до  Закону
України «Про охорону культурної спадщини»,  ст.ст.  26,59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи витяг з Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на
земельну  ділянку  площею  56,1133  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:006:0008,  номер  запису  про  право  власності  28386908  від
09.10.2018 року та схему визначення земель, які не можуть передаватись у
колективну  та  приватну  власність  із  земель  колективних
сільськогосподарських  підприємств  «Нива»,  «Урожай»,  розміщених  на
території  Нижньосироватської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської
області,  яка  розроблена  Сумською  філією  Інституту  землеустрою
Української  академії  аграрних  наук  в  1993  році  (далі  –  Схема),
Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1. Відмовити гр. Нікіфоренку Арсену Шінхаміровичу 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 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,  схем  землеустрою  і  техніко-економічних
обґрунтувань  використання  та  охорони  земель  адміністративно-



територіальних  одиниць,  проектів  землеустрою  щодо  впорядкування
територій  населених  пунктів,  затверджених  у  встановленому  законом
порядку (ст.ст. 53,54,79-1 та ч. 4 ст. 83 Земельного кодексу України), а саме:

-  вказане  в  клопотанні  бажане  місце  розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної  власності
загальною  площею  56,1133  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:006:0008,  яка  знаходиться  в  межах  пам’ятки  археології
«Поселення»  (ранній  залізний  вік),  яка  взята  на  облік  Розпорядженням
Представника  Президента  України  від  19.07.1994  №  227  та  внесена  до
переліку  об'єктів  культурної  спадщини,  складений  за  результатами
перегляду  списків  (переліків)  пам’яток  історії  та  культури,  передбачених
пунктом 4 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 16 грудня
2004 року № 2245-ІV «Про внесення змін до Закону України «Про охорону
культурної спадщини» по Сумському району.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Нечай Ю.В.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Нечай  Юрія  Володимировича,  жителя
Черкаської  області,  Катеринопільського  району,  с.  Мокра  Калигірка,
вул.  Богдана  Хмельницького,  буд.  23,  кв.  2 про  надання  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність,  орієнтовною  площею  до  2,0  га,  для  ведення  особистого
селянського господарства, яка розташована за межами населених пунктів на
території Нижньосироватської сільської ради Сумського району, керуючись
ст.ст.  12,19,22,53,54,79-1,83,118,121,122  Земельного  кодексу  України,
Законом  України  «Про  охорону  культурної  спадщини»,  п.  4  розділу  ІІ
Прикінцевих  положень  Закону  України  «Про  внесення  змін  до  Закону
України «Про охорону культурної спадщини»,  ст.ст.  26,59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи витяг з Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на
земельну  ділянку  площею  56,1133  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:006:0008,  номер  запису  про  право  власності  28386908  від
09.10.2018 року та схему визначення земель, які не можуть передаватись у
колективну  та  приватну  власність  із  земель  колективних
сільськогосподарських  підприємств  «Нива»,  «Урожай»,  розміщених  на
території  Нижньосироватської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської
області,  яка  розроблена  Сумською  філією  Інституту  землеустрою
Української  академії  аграрних  наук  в  1993  році  (далі  –  Схема),
Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Нечай  Юрію  Володимировичу у  наданні  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського
господарства за рахунок земель 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,  схем  землеустрою  і  техніко-економічних



обґрунтувань  використання  та  охорони  земель  адміністративно-
територіальних  одиниць,  проектів  землеустрою  щодо  впорядкування
територій  населених  пунктів,  затверджених  у  встановленому  законом
порядку (ст.ст. 53,54,79-1 та ч. 4 ст. 83 Земельного кодексу України), а саме:

-  вказане  в  клопотанні  бажане  місце  розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної  власності
загальною  площею  56,1133  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:006:0008,  яка  знаходиться  в  межах  пам’ятки  археології
«Поселення»  (ранній  залізний  вік),  яка  взята  на  облік  Розпорядженням
Представника  Президента  України  від  19.07.1994  №  227  та  внесена  до
переліку  об'єктів  культурної  спадщини,  складений  за  результатами
перегляду  списків  (переліків)  пам’яток  історії  та  культури,  передбачених
пунктом 4 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 16 грудня
2004 року № 2245-ІV «Про внесення змін до Закону України «Про охорону
культурної спадщини» по Сумському району.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Мазуренку О.А.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Мазуренка  Олександра  Анатолійовича,
жителя Кіровоградської області, Олександрійського району, смт. Пантаївка,
вул.  Миру,  буд.  8,  кв.  13 про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки у  власність,  орієнтовною
площею до  2,0  га,  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  яка
розташована за межами населених пунктів на території Нижньосироватської
сільської  ради  Сумського  району  Сумської  області,  керуючись
ст.ст.  12,19,22,53,54,79-1,83,118,121,122  Земельного  кодексу  України,
Законом  України  «Про  охорону  культурної  спадщини»,  п.  4  розділу  ІІ
Прикінцевих  положень  Закону  України  «Про  внесення  змін  до  Закону
України «Про охорону культурної спадщини»,  ст.ст.  26,59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи витяг з Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на
земельну  ділянку  площею  56,1133  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:006:0008,  номер  запису  про  право  власності  28386908  від
09.10.2018 року та схему визначення земель, які не можуть передаватись у
колективну  та  приватну  власність  із  земель  колективних
сільськогосподарських  підприємств  «Нива»,  «Урожай»,  розміщених  на
території  Нижньосироватської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської
області,  яка  розроблена  Сумською  філією  Інституту  землеустрою
Української  академії  аграрних  наук  в  1993  році  (далі  –  Схема),
Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1. Відмовити гр. Мазуренку Олександру Анатолійовичу у наданні дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського
господарства за рахунок земель 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,  схем  землеустрою  і  техніко-економічних



обґрунтувань  використання  та  охорони  земель  адміністративно-
територіальних  одиниць,  проектів  землеустрою  щодо  впорядкування
територій  населених  пунктів,  затверджених  у  встановленому  законом
порядку (ст.ст. 53,54,79-1 та ч. 4 ст. 83 Земельного кодексу України), а саме:

-  вказане  в  клопотанні  бажане  місце  розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної  власності
загальною  площею  56,1133  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:006:0008,  яка  знаходиться  в  межах  пам’ятки  археології
«Поселення»  (ранній  залізний  вік),  яка  взята  на  облік  Розпорядженням
Представника  Президента  України  від  19.07.1994  №  227  та  внесена  до
переліку  об'єктів  культурної  спадщини,  складений  за  результатами
перегляду  списків  (переліків)  пам’яток  історії  та  культури,  передбачених
пунктом 4 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 16 грудня
2004 року № 2245-ІV «Про внесення змін до Закону України «Про охорону
культурної спадщини» по Сумському району.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Лужанському Р.О.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши клопотання гр. Лужанського Романа Олексійовича, жителя
Київської області, Бориспільського району, с. Проліски, вул. Паркова, буд. 5,
кв.  23 про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки у власність, орієнтовною площею до 2,0 га, для
ведення особистого селянського господарства,  яка розташована за межами
населених  пунктів  на  території  Нижньосироватської  сільської  ради
Сумського  району,  керуючись  ст.ст.  12,19,22,53,54,79-1,83,118,121,122
Земельного  кодексу  України,  Законом  України  «Про  охорону  культурної
спадщини»,  п.  4  розділу  ІІ  Прикінцевих  положень  Закону  України  «Про
внесення  змін  до  Закону  України  «Про  охорону  культурної  спадщини»,
ст.ст.  26,59  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
враховуючи витяг  з  Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
про реєстрацію права власності  на земельну ділянку площею 56,1133 га  з
кадастровим  номером  5924785000:04:006:0008,  номер  запису  про  право
власності 28386908 від 09.10.2018 року та схему визначення земель, які не
можуть  передаватись  у  колективну  та  приватну  власність  із  земель
колективних  сільськогосподарських  підприємств  «Нива»,  «Урожай»,
розміщених  на  території  Нижньосироватської  сільської  ради  Сумського
району  Сумської  області,  яка  розроблена  Сумською  філією  Інституту
землеустрою Української академії аграрних наук в 1993 році (далі – Схема),
Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1. Відмовити гр. Лужанському Роману Олексійовичу 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 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,  схем  землеустрою  і  техніко-економічних
обґрунтувань  використання  та  охорони  земель  адміністративно-



територіальних  одиниць,  проектів  землеустрою  щодо  впорядкування
територій  населених  пунктів,  затверджених  у  встановленому  законом
порядку (ст.ст. 53,54,79-1 та ч. 4 ст. 83 Земельного кодексу України), а саме:

-  вказане  в  клопотанні  бажане  місце  розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної  власності
загальною  площею  56,1133  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:006:0008,  яка  знаходиться  в  межах  пам’ятки  археології
«Поселення»  (ранній  залізний  вік),  яка  взята  на  облік  Розпорядженням
Представника  Президента  України  від  19.07.1994  №  227  та  внесена  до
переліку  об'єктів  культурної  спадщини,  складений  за  результатами
перегляду  списків  (переліків)  пам’яток  історії  та  культури,  передбачених
пунктом 4 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 16 грудня
2004 року № 2245-ІV «Про внесення змін до Закону України «Про охорону
культурної спадщини» по Сумському району.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Алексеєву Ю.В.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Алексеєва  Юрія  Вікторовича,  жителя
Житомирської області, м. Коростень, вул. Князя Ярослава Мудрого, буд. 101
про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність, орієнтовною площею до 2,0 га, для ведення
особистого селянського господарства, яка розташована за межами населених
пунктів на території Нижньосироватської сільської ради Сумського району,
керуючись  ст.ст.  12,19,22,53,54,79-1,83,118,121,122  Земельного  кодексу
України, Законом України «Про охорону культурної спадщини», п. 4 розділу
ІІ  Прикінцевих  положень  Закону  України  «Про  внесення  змін  до  Закону
України «Про охорону культурної спадщини»,  ст.ст.  26,59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи витяг з Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на
земельну  ділянку  площею  56,1133  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:006:0008,  номер  запису  про  право  власності  28386908  від
09.10.2018 року та схему визначення земель, які не можуть передаватись у
колективну  та  приватну  власність  із  земель  колективних
сільськогосподарських  підприємств  «Нива»,  «Урожай»,  розміщених  на
території  Нижньосироватської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської
області,  яка  розроблена  Сумською  філією  Інституту  землеустрою
Української  академії  аграрних  наук  в  1993  році  (далі  –  Схема),
Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Алексеєву  Юрію  Вікторовичу у  наданні  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського
господарства за рахунок земель 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,  схем  землеустрою  і  техніко-економічних
обґрунтувань  використання  та  охорони  земель  адміністративно-



територіальних  одиниць,  проектів  землеустрою  щодо  впорядкування
територій  населених  пунктів,  затверджених  у  встановленому  законом
порядку (ст.ст. 53,54,79-1 та ч. 4 ст. 83 Земельного кодексу України), а саме:

-  вказане  в  клопотанні  бажане  місце  розташування  земельної  ділянки
співпадає  із  сформованою  земельною  ділянкою  комунальної  власності
загальною  площею  56,1133  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:006:0008,  яка  знаходиться  в  межах  пам’ятки  археології
«Поселення»  (ранній  залізний  вік),  яка  взята  на  облік  Розпорядженням
Представника  Президента  України  від  19.07.1994  №  227  та  внесена  до
переліку  об'єктів  культурної  спадщини,  складений  за  результатами
перегляду  списків  (переліків)  пам’яток  історії  та  культури,  передбачених
пунктом 4 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 16 грудня
2004 року № 2245-ІV «Про внесення змін до Закону України «Про охорону
культурної спадщини» по Сумському району.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Джосан І.А.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Джосан  Ірини  Анатоліївни,  жительки  м.
Київ, вул. Вербицького, буд. 10, кв. 86 про надання дозволу на розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність,
орієнтовною  площею  до  2,0  га,  для  ведення  особистого  селянського
господарства,  яка  розташована  за  межами  населених  пунктів  на  території
Нижньосироватської  сільської  ради  Сумського  району,  керуючись  ст.ст.
12,22,33,79-1,118,121,122,136 Земельного кодексу України та            ст.ст.
26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію
права  власності  на  земельну  ділянку  площею  44,7718  га  з  кадастровим
номером  5924785000:04:007:0003,  номер  запису  про  право  власності
28369884 від 08.10.2018 року, Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Джосан  Ірині  Анатоліївні у  наданні  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського
господарства  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована
за  межами  населених  пунктів  на  території  Нижньосироватської  сільської
ради Сумського району Сумської області з підстав невідповідності вимогам
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 79-1
та ч. 5 ст. 136 Земельного кодексу України), а саме: 

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із
сформованою  земельною  ділянкою  сільськогосподарського  призначення
комунальної  власності  площею  44,7718  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:007:0003,  що  перевищує  норми  безоплатної  приватизації
землі та порушує вимоги ст. 121 Земельного кодексу України;

-  включенням  земельної  ділянки площею  44,7718  га  з  кадастровим
номером  5924785000:04:007:0003  до  переліку  земельних  ділянок



сільськогосподарського  призначення комунальної  власності
Нижньосироватської сільської ради, право оренди на які пропонуються для
продажу на земельних торгах у формі аукціону.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Козирєвій Ю.С.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Козирєвої  Юлії  Сергіївни,  жительки   м.
Київ,  вул.  Курнатовського,  буд.  4,  кв.  144 про  надання  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею до 2,0 га для ведення особистого селянського
господарства,  яка  розташована  за  межами  населених  пунктів  на  території
Нижньосироватської  сільської  ради  Сумського  району,  керуючись
ст.ст.  12,22,33,79-1,118,121,122,136  Земельного  кодексу  України,  Законом
України  «Про  землеустрій»  та  ст.ст.  26,59  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 44,7718 га з  кадастровим номером 5924785000:04:007:0003, номер
запису  про  право  власності  28369884  від  08.10.2018  року,
Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Козирєвій  Юлії  Сергіївні у  наданні  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського
господарства  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована
за  межами  населених  пунктів  на  території  Нижньосироватської  сільської
ради Сумського району Сумської області з підстав невідповідності вимогам
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 79-1
та ч. 5 ст. 136 Земельного кодексу України), а саме: 

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із
сформованою  земельною  ділянкою  сільськогосподарського  призначення
комунальної  власності  загальною  площею  44,7718  га  з  кадастровим
номером 5924785000:04:007:0003;

-  включенням  земельної  ділянки сільськогосподарського  призначення  з
кадастровим  номером  5924785000:04:007:0003  до  переліку  земельних



ділянок комунальної  власності  Нижньосироватської  сільської  ради,  право
оренди  на  які  пропонуються  для  продажу  на  земельних  торгах  у  формі
аукціону.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Лехкодух А.М.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши клопотання гр.  Лехкодух Анастасії Миколаївни, жительки
м.  Київ,  проспект  Свободи,  буд.  44,  кв.  143 про  надання  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею до 2,0 га для ведення особистого селянського
господарства,  яка  розташована  за  межами  населених  пунктів  на  території
Нижньосироватської  сільської  ради  Сумського  району,  керуючись
ст.ст.  12,22,33,79-1,118,121,122,136  Земельного  кодексу  України,  Законом
України  «Про  землеустрій»  та  ст.ст.  26,59  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 44,7718 га з  кадастровим номером 5924785000:04:007:0003, номер
запису  про  право  власності  28369884  від  08.10.2018  року,
Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Лехкодух  Анастасії  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 ч. 5 ст. 136 Земельного кодексу України), а саме: 

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із
сформованою  земельною  ділянкою  сільськогосподарського  призначення
комунальної  власності  загальною  площею  44,7718  га  з  кадастровим
номером 5924785000:04:007:0003;

-  включенням  земельної  ділянки сільськогосподарського  призначення  з
кадастровим  номером  5924785000:04:007:0003  до  переліку  земельних



ділянок комунальної  власності  Нижньосироватської  сільської  ради,  право
оренди  на  які  пропонуються  для  продажу  на  земельних  торгах  у  формі
аукціону.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Косоухову В.С.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Косоухова  Валерія  Семеновича,  жителя
Хмельницької області, Кам’янець – Подільського району, смт. Стара Ушиця,
вул.  Північна,  буд.  36 про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  орієнтовною
площею  до  2,0  га  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  яка
розташована за межами населених пунктів на території Нижньосироватської
сільської  ради  Сумського  району,  керуючись
ст.ст.  12,22,33,79-1,118,121,122,136  Земельного  кодексу  України,  Законом
України  «Про  землеустрій»  та  ст.ст.  26,59  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 44,7718 га з  кадастровим номером 5924785000:04:007:0003, номер
запису  про  право  власності  28369884  від  08.10.2018  року,
Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Косоухову  Валерію  Семеновичу 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 ч. 5 ст. 136 Земельного кодексу України), а саме: 

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із
сформованою  земельною  ділянкою  сільськогосподарського  призначення
комунальної  власності  загальною  площею  44,7718  га  з  кадастровим
номером 5924785000:04:007:0003;



-  включенням  земельної  ділянки сільськогосподарського  призначення  з
кадастровим  номером  5924785000:04:007:0003  до  переліку  земельних
ділянок комунальної  власності  Нижньосироватської  сільської  ради,  право
оренди  на  які  пропонуються  для  продажу  на  земельних  торгах  у  формі
аукціону.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Кравченку О.С.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Кравченка  Олексія  Сергійовича,  жителя
Житомирської області, м. Коростень, вул. Кірова, буд. 39, кв. 2 про надання
дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність орієнтовною площею до 2,0 га для ведення особистого
селянського господарства, яка розташована за межами населених пунктів на
території Нижньосироватської сільської ради Сумського району, керуючись
ст.ст.  12,22,33,79-1,118,121,122,136  Земельного  кодексу  України,  Законом
України  «Про  землеустрій»  та  ст.ст.  26,59  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 44,7718 га з  кадастровим номером 5924785000:04:007:0003, номер
запису  про  право  власності  28369884  від  08.10.2018  року,
Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Кравченку  Олексію 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 ч. 5 ст. 136 Земельного кодексу України), а саме: 

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із
сформованою  земельною  ділянкою  сільськогосподарського  призначення
комунальної  власності  загальною  площею  44,7718  га  з  кадастровим
номером 5924785000:04:007:0003;

-  включенням  земельної  ділянки сільськогосподарського  призначення  з
кадастровим  номером  5924785000:04:007:0003  до  переліку  земельних



ділянок комунальної  власності  Нижньосироватської  сільської  ради,  право
оренди  на  які  пропонуються  для  продажу  на  земельних  торгах  у  формі
аукціону.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Дябелку В.В.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши клопотання гр.  Дябелка Владислава Віталійовича, жителя
Сумської  області,  Сумського  (Лебединського)  району,  с.  Філонівщина,
вул.  Лебединська,  буд.  16,  про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  орієнтовною
площею  до  2,0  га  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  яка
розташована за межами населених пунктів на території Нижньосироватської
сільської  ради  Сумського  району,  керуючись
ст.ст.  12,22,33,79-1,118,121,122,136  Земельного  кодексу  України,  Законом
України  «Про  землеустрій»  та  ст.ст.  26,59  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 44,7718 га з  кадастровим номером 5924785000:04:007:0003, номер
запису  про  право  власності  28369884  від  08.10.2018  року,
Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1. Відмовити гр.  Дябелку Владиславу Віталійовичу у наданні дозволу на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського
господарства  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована
за  межами  населених  пунктів  на  території  Нижньосироватської  сільської
ради Сумського району Сумської області з підстав невідповідності вимогам
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 79-1
та ч. 5 ст. 136 Земельного кодексу України), а саме: 

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із
сформованою  земельною  ділянкою  сільськогосподарського  призначення
комунальної  власності  загальною  площею  44,7718  га  з  кадастровим
номером 5924785000:04:007:0003;



-  включенням  земельної  ділянки сільськогосподарського  призначення  з
кадастровим  номером  5924785000:04:007:0003  до  переліку  земельних
ділянок комунальної  власності  Нижньосироватської  сільської  ради,  право
оренди  на  які  пропонуються  для  продажу  на  земельних  торгах  у  формі
аукціону.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Василенку О.І.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши клопотання гр.  Василенка Олександра Івановича, жителя
Київської області, Згурівського району, с. Олександринівка, вул. Українська,
буд.  2,  про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею до 2,0 га для
ведення особистого селянського господарства,  яка розташована за межами
населених  пунктів  на  території  Нижньосироватської  сільської  ради
Сумського  району,  керуючись  ст.ст.  12,22,33,79-1,118,121,122,136
Земельного  кодексу  України,  Законом  України  «Про  землеустрій»  та
ст.ст.  26,59  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
враховуючи витяг  з  Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
про реєстрацію права власності  на земельну ділянку площею 44,7718 га  з
кадастровим  номером  5924785000:04:007:0003,  номер  запису  про  право
власності  28369884  від  08.10.2018  року,  Нижньосироватська  сільська  рада
вирішила:

1. Відмовити гр.  Василенку Олександру Івановичу у наданні дозволу на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського
господарства  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована
за  межами  населених  пунктів  на  території  Нижньосироватської  сільської
ради Сумського району Сумської області з підстав невідповідності вимогам
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 79-1
та ч. 5 ст. 136 Земельного кодексу України), а саме: 

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із
сформованою  земельною  ділянкою  сільськогосподарського  призначення
комунальної  власності  загальною  площею  44,7718  га  з  кадастровим
номером 5924785000:04:007:0003;



-  включенням  земельної  ділянки сільськогосподарського  призначення  з
кадастровим  номером  5924785000:04:007:0003  до  переліку  земельних
ділянок комунальної  власності  Нижньосироватської  сільської  ради,  право
оренди  на  які  пропонуються  для  продажу  на  земельних  торгах  у  формі
аукціону.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Головку О.М.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши клопотання гр. Головка Олександра Миколайовича, жителя
Сумської області, Булопільського району, с. Москаленки, вул. І. Виговського,
буд.  90, про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею до 2,0 га для
ведення особистого селянського господарства,  яка розташована за межами
населених  пунктів  на  території  Нижньосироватської  сільської  ради
Сумського  району,  керуючись  ст.ст.  12,22,33,79-1,118,121,122,136
Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій» та ст.ст.
26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію
права  власності  на  земельну  ділянку  площею  44,7718  га  з  кадастровим
номером  5924785000:04:007:0003,  номер  запису  про  право  власності
28369884 від 08.10.2018 року, Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1. Відмовити гр. Головку Олександру 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
та ч. 5 ст. 136 Земельного кодексу України), а саме: 

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із
сформованою  земельною  ділянкою  сільськогосподарського  призначення
комунальної  власності  загальною  площею  44,7718  га  з  кадастровим
номером 5924785000:04:007:0003;



-  включенням  земельної  ділянки сільськогосподарського  призначення  з
кадастровим  номером  5924785000:04:007:0003  до  переліку  земельних
ділянок комунальної  власності  Нижньосироватської  сільської  ради,  право
оренди  на  які  пропонуються  для  продажу  на  земельних  торгах  у  формі
аукціону.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Рекуненку М.М.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши клопотання гр.  Рекуненка Михайла Михайловича, жителя
м.  Суми,  вул.  Першотравнева,  буд.  26,  кв.  18 про  надання  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею до 2,0 га для ведення особистого селянського
господарства,  яка  розташована  за  межами  населених  пунктів  на  території
Нижньосироватської  сільської  ради  Сумського  району,  керуючись
ст.ст.  12,22,33,79-1,118,121,122,136  Земельного  кодексу  України,  Законом
України  «Про  землеустрій»  та  ст.ст.  26,59  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 44,7718 га з  кадастровим номером 5924785000:04:007:0003, номер
запису  про  право  власності  28369884  від  08.10.2018  року,
Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1. Відмовити гр.  Рекуненку Михайлу Михайловичу у наданні дозволу на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського
господарства  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована
за  межами  населених  пунктів  на  території  Нижньосироватської  сільської
ради Сумського району Сумської області з підстав невідповідності вимогам
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 79-1
та ч. 5 ст. 136 Земельного кодексу України), а саме: 

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із
сформованою  земельною  ділянкою  сільськогосподарського  призначення



комунальної  власності  загальною  площею  44,7718  га  з  кадастровим
номером 5924785000:04:007:0003;

-  включенням  земельної  ділянки сільськогосподарського  призначення  з
кадастровим  номером  5924785000:04:007:0003  до  переліку  земельних
ділянок комунальної  власності  Нижньосироватської  сільської  ради,  право
оренди  на  які  пропонуються  для  продажу  на  земельних  торгах  у  формі
аукціону.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Зоту О.В.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Зота  Олександра  Васильовича,  жителя
Житомирської  області,  м.  Коростень,  вул.  Свердлова,  буд.  56,  кв.  46 про
надання  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки у власність орієнтовною площею до 2,0 га  для ведення
особистого селянського господарства, яка розташована за межами населених
пунктів на території Нижньосироватської сільської ради Сумського району,
керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122,136 Земельного кодексу України,
Законом  України  «Про  землеустрій»  та  ст.ст.  26,59  Закону  України  «Про
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну
ділянку площею 44,7718 га з кадастровим номером 5924785000:04:007:0003,
номер  запису  про  право  власності  28369884  від  08.10.2018  року,
Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Зоту  Олександру  Васильовичу у  наданні  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського
господарства  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована
за  межами  населених  пунктів  на  території  Нижньосироватської  сільської
ради Сумського району Сумської області з підстав невідповідності вимогам
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 79-1
та ч. 5 ст. 136 Земельного кодексу України), а саме: 

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із
сформованою  земельною  ділянкою  сільськогосподарського  призначення
комунальної  власності  загальною  площею  44,7718  га  з  кадастровим
номером 5924785000:04:007:0003;



-  включенням  земельної  ділянки сільськогосподарського  призначення  з
кадастровим  номером  5924785000:04:007:0003  до  переліку  земельних
ділянок комунальної  власності  Нижньосироватської  сільської  ради,  право
оренди  на  які  пропонуються  для  продажу  на  земельних  торгах  у  формі
аукціону.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Єрмаку Я.А.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши клопотання  гр.  Єрмака  Ярослава  Анатолійовича,  жителя
Київської  області,  Вишгородського  району,  с.  Червоне,  вул.  Покровська,
буд.  97 про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею до 2,0 га для
ведення особистого селянського господарства,  яка розташована за межами
населених  пунктів  на  території  Нижньосироватської  сільської  ради
Сумського  району,  керуючись  ст.ст.  12,22,33,79-1,118,121,122,136
Земельного  кодексу  України,  Законом  України  «Про  землеустрій»  та
ст.ст.  26,59  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
враховуючи витяг  з  Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
про реєстрацію права власності  на земельну ділянку площею 44,7718 га  з
кадастровим  номером  5924785000:04:007:0003,  номер  запису  про  право
власності  28369884  від  08.10.2018  року,  Нижньосироватська  сільська  рада
вирішила:

1.  Відмовити гр.  Єрмаку Ярославу Анатолійовичу у наданні  дозволу на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського
господарства  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована
за  межами  населених  пунктів  на  території  Нижньосироватської  сільської
ради Сумського району Сумської області з підстав невідповідності вимогам
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 79-1
та ч. 5 ст. 136 Земельного кодексу України), а саме: 

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із
сформованою  земельною  ділянкою  сільськогосподарського  призначення



комунальної  власності  загальною  площею  44,7718  га  з  кадастровим
номером 5924785000:04:007:0003;

-  включенням  земельної  ділянки сільськогосподарського  призначення  з
кадастровим  номером  5924785000:04:007:0003  до  переліку  земельних
ділянок комунальної  власності  Нижньосироватської  сільської  ради,  право
оренди  на  які  пропонуються  для  продажу  на  земельних  торгах  у  формі
аукціону.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Довганю Ю.А.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Довганя  Юрія  Анатолійовича,  жителя
Миколаївської області, м. Первомайськ, вул. Київська, буд. 103 про надання
дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність орієнтовною площею до 2,0 га для ведення особистого
селянського господарства, яка розташована за межами населених пунктів на
території Нижньосироватської сільської ради Сумського району, керуючись
ст.ст.  12,22,33,79-1,118,121,122,136  Земельного  кодексу  України,  Законом
України  «Про  землеустрій»  та  ст.ст.  26,59  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 44,7718 га з  кадастровим номером 5924785000:04:007:0003, номер
запису  про  право  власності  28369884  від  08.10.2018  року,
Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Довганю  Юрію  Анатолійовичу у  наданні  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського
господарства  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована
за  межами  населених  пунктів  на  території  Нижньосироватської  сільської
ради Сумського району Сумської області з підстав невідповідності вимогам
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 79-1
та ч. 5 ст. 136 Земельного кодексу України), а саме: 

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із
сформованою  земельною  ділянкою  сільськогосподарського  призначення
комунальної  власності  загальною  площею  44,7718  га  з  кадастровим
номером 5924785000:04:007:0003;



-  включенням  земельної  ділянки сільськогосподарського  призначення  з
кадастровим  номером  5924785000:04:007:0003  до  переліку  земельних
ділянок комунальної  власності  Нижньосироватської  сільської  ради,  право
оренди  на  які  пропонуються  для  продажу  на  земельних  торгах  у  формі
аукціону.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Корженевському В.В.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Корженевського Володимира
Володимировича, жителя м. Київ, проспект Гонгадзе Георгія, буд. 32, кв. 108
про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки у власність орієнтовною площею до 2,0 га  для ведення
особистого селянського господарства, яка розташована за межами населених
пунктів на території Нижньосироватської сільської ради Сумського району,
керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122,136 Земельного кодексу України,
Законом  України  «Про  землеустрій»  та  ст.ст.  26,59  Закону  України  «Про
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну
ділянку площею 44,7718 га з кадастровим номером 5924785000:04:007:0003,
номер  запису  про  право  власності  28369884  від  08.10.2018  року,
Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1. Відмовити гр. Корженевському Володимиру Володимировичу у наданні
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого
селянського  господарства  за  рахунок  земель  сільськогосподарського
призначення комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка
розташована за межами населених пунктів на території Нижньосироватської
сільської ради Сумського району Сумської області з підстав невідповідності
вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів
(ст. 79-1 та ч. 5 ст. 136 Земельного кодексу України), а саме: 

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із
сформованою  земельною  ділянкою  сільськогосподарського  призначення
комунальної  власності  загальною  площею  44,7718  га  з  кадастровим
номером 5924785000:04:007:0003;



-  включенням  земельної  ділянки сільськогосподарського  призначення  з
кадастровим  номером  5924785000:04:007:0003  до  переліку  земельних
ділянок комунальної  власності  Нижньосироватської  сільської  ради,  право
оренди  на  які  пропонуються  для  продажу  на  земельних  торгах  у  формі
аукціону.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Балицькому С.В.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Балицького  Сергія  Вікторовича,  жителя
м.  Київ,  проспект  Маяковського,  буд.  3,  кв.  92 про  надання  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею до 2,0 га для ведення особистого селянського
господарства,  яка  розташована  за  межами  населених  пунктів  на  території
Нижньосироватської  сільської  ради  Сумського  району,  керуючись  ст.ст.
12,22,33,79-1,118,121,122,136 Земельного кодексу України, Законом України
«Про  землеустрій»  та  ст.ст.  26,59  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку
площею 44,7718 га з  кадастровим номером 5924785000:04:007:0003, номер
запису  про  право  власності  28369884  від  08.10.2018  року,
Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Балицькому Сергію Вікторовичу у  наданні  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського
господарства  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована
за  межами  населених  пунктів  на  території  Нижньосироватської  сільської
ради Сумського району Сумської області з підстав невідповідності вимогам
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 79-1
та ч. 5 ст. 136 Земельного кодексу України), а саме: 

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із
сформованою  земельною  ділянкою  сільськогосподарського  призначення



комунальної  власності  загальною  площею  44,7718  га  з  кадастровим
номером 5924785000:04:007:0003;

-  включенням  земельної  ділянки сільськогосподарського  призначення  з
кадастровим  номером  5924785000:04:007:0003  до  переліку  земельних
ділянок комунальної  власності  Нижньосироватської  сільської  ради,  право
оренди  на  які  пропонуються  для  продажу  на  земельних  торгах  у  формі
аукціону.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Карпенко С. Ю.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Карпенка  Сергія  Юрійовича, жителя  м.
Київ,  Харківське  шосе,  буд.  174-б,  кв.  121 про  надання  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею до 2,0 га для ведення особистого селянського
господарства,  яка  розташована  за  межами  населених  пунктів  на  території
Нижньосироватської  сільської  ради  Сумського  району,  керуючись  ст.ст.
12,22,33,79-1,118,121,122,136 Земельного кодексу України, Законом України
«Про  землеустрій»  та  ст.ст.  26,59  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  витяг  з  Державної  реєстрації
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну
ділянку площею 44,7718 га з кадастровим номером 5924785000:04:007:0003,
номер  запису  про  право  власності  28369884  від  08.10.2018  року,
Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Карпенку  Сергію  Юрійовичу у  наданні  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського
господарства  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована
за  межами  населених  пунктів  на  території  Нижньосироватської  сільської
ради Сумського району Сумської області з підстав невідповідності вимогам
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 79-1
та ч. 5 ст. 136 Земельного кодексу України), а саме: 



- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із
сформованою  земельною  ділянкою  сільськогосподарського  призначення
комунальної  власності  загальною  площею  44,7718  га  з  кадастровим
номером 5924785000:04:007:0003;

-  включенням  земельної  ділянки сільськогосподарського  призначення  з
кадастровим  номером  5924785000:04:007:0003  до  переліку  земельних
ділянок комунальної  власності  Нижньосироватської  сільської  ради,  право
оренди  на  які  пропонуються  для  продажу  на  земельних  торгах  у  формі
аукціону.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Грецов В. А.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши клопотання гр. Грецова Владислава Анатолійовича, жителя
м.  Київ,  вул.  Вербицького,  буд.  8,  кв.  134 про  надання  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею до 2,0 га для ведення особистого селянського
господарства,  яка  розташована  за  межами  населених  пунктів  на  території
Нижньосироватської  сільської  ради  Сумського  району,  керуючись  ст.ст.
12,22,33,79-1,118,121,122,136 Земельного кодексу України, Законом України
«Про  землеустрій»  та  ст.ст.  26,59  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  витяг  з  Державної  реєстрації
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну
ділянку площею 44,7718 га з кадастровим номером 5924785000:04:007:0003,
номер  запису  про  право  власності  28369884  від  08.10.2018  року,
Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1. Відмовити гр. Грецову Владиславу Анатолійовичу у наданні дозволу на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського
господарства  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована
за  межами  населених  пунктів  на  території  Нижньосироватської  сільської
ради Сумського району Сумської області з підстав невідповідності вимогам
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 79-1
та ч. 5 ст. 136 Земельного кодексу України), а саме: 



- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із
сформованою  земельною  ділянкою  сільськогосподарського  призначення
комунальної  власності  загальною  площею  44,7718  га  з  кадастровим
номером 5924785000:04:007:0003;

-  включенням  земельної  ділянки сільськогосподарського  призначення  з
кадастровим  номером  5924785000:04:007:0003  до  переліку  земельних
ділянок комунальної  власності  Нижньосироватської  сільської  ради,  право
оренди  на  які  пропонуються  для  продажу  на  земельних  торгах  у  формі
аукціону.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Волинець В. З.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши клопотання  гр.  Волинець  Віталія  Заміровича,  жителя  м.
Київ, вул. Тростянецька, буд. 3, кв. 85 про надання дозволу на розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
орієнтовною  площею  до  2,0  га  для  ведення  особистого  селянського
господарства,  яка  розташована  за  межами  населених  пунктів  на  території
Нижньосироватської  сільської  ради  Сумського  району,  керуючись  ст.ст.
12,22,33,79-1,118,121,122,136 Земельного кодексу України, Законом України
«Про  землеустрій»  та  ст.ст.  26,59  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  витяг  з  Державної  реєстрації
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну
ділянку площею 44,7718 га з кадастровим номером 5924785000:04:007:0003,
номер  запису  про  право  власності  28369884  від  08.10.2018  року,
Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр  Волинець  Віталію  Заміровичу 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 ч. 5 ст. 136 Земельного кодексу України), а саме: 



- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із
сформованою  земельною  ділянкою  сільськогосподарського  призначення
комунальної  власності  загальною  площею  44,7718  га  з  кадастровим
номером 5924785000:04:007:0003;

-  включенням  земельної  ділянки сільськогосподарського  призначення  з
кадастровим  номером  5924785000:04:007:0003  до  переліку  земельних
ділянок комунальної  власності  Нижньосироватської  сільської  ради,  право
оренди  на  які  пропонуються  для  продажу  на  земельних  торгах  у  формі
аукціону.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Бойку Д. А.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Бойка  Дмитра  Андрійовича,  жителя   м.
Київ, вул. Маршала Малиновського, буд. 11Б, кв. 114 про надання дозволу на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею до 2,0 га для ведення особистого селянського
господарства,  яка  розташована  за  межами  населених  пунктів  на  території
Нижньосироватської  сільської  ради  Сумського  району,  керуючись  ст.ст.
12,22,33,79-1,118,121,122,136 Земельного кодексу України, Законом України
«Про  землеустрій»  та  ст.ст.  26,59  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  витяг  з  Державної  реєстрації
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну
ділянку площею 44,7718 га з кадастровим номером 5924785000:04:007:0003,
номер  запису  про  право  власності  28369884  від  08.10.2018  року,
Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр  Бойку  Дмитру  Андрійовичу у  наданні  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського
господарства  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована
за  межами  населених  пунктів  на  території  Нижньосироватської  сільської
ради Сумського району Сумської області з підстав невідповідності вимогам



законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 79-1
та ч. 5 ст. 136 Земельного кодексу України), а саме: 

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із
сформованою  земельною  ділянкою  сільськогосподарського  призначення
комунальної  власності  загальною  площею  44,7718  га  з  кадастровим
номером 5924785000:04:007:0003;

-  включенням  земельної  ділянки сільськогосподарського  призначення  з
кадастровим  номером  5924785000:04:007:0003  до  переліку  земельних
ділянок комунальної  власності  Нижньосироватської  сільської  ради,  право
оренди  на  які  пропонуються  для  продажу  на  земельних  торгах  у  формі
аукціону.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Куцеконь І. В.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Куцеконь  Ігора  Валентиновича,  жителя
м. Київ, вул. Ризька, буд. 16, кв. 164 про надання дозволу на розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
орієнтовною  площею  до  2,0  га  для  ведення  особистого  селянського
господарства,  яка  розташована  за  межами  населених  пунктів  на  території
Нижньосироватської  сільської  ради  Сумського  району,  керуючись  ст.ст.
12,22,33,79-1,118,121,122,136 Земельного кодексу України, Законом України
«Про  землеустрій»  та  ст.ст.  26,59  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  витяг  з  Державної  реєстрації
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну
ділянку площею 44,7718 га з кадастровим номером 5924785000:04:007:0003,
номер  запису  про  право  власності  28369884  від  08.10.2018  року,
Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр  Куцеконь  Ігорю  Валентиновича 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 ч. 5 ст. 136 Земельного кодексу України), а саме: 

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із
сформованою  земельною  ділянкою  сільськогосподарського  призначення
комунальної  власності  загальною  площею  44,7718  га  з  кадастровим
номером 5924785000:04:007:0003;

-  включенням  земельної  ділянки сільськогосподарського  призначення  з
кадастровим  номером  5924785000:04:007:0003  до  переліку  земельних
ділянок комунальної  власності  Нижньосироватської  сільської  ради,  право
оренди  на  які  пропонуються  для  продажу  на  земельних  торгах  у  формі
аукціону.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Костенку А.О.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Костенка  Артема  Олеговича,  жителя  м.
Київ,  вул.  Бойчука,  буд.  39,  гурт. про  надання  дозволу  на  розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
орієнтовною  площею  до  2,0  га  для  ведення  особистого  селянського
господарства,  яка  розташована  за  межами  населених  пунктів  на  території
Нижньосироватської  сільської  ради  Сумського  району,  керуючись  ст.ст.
12,22,33,79-1,118,121,122,136 Земельного кодексу України, Законом України
«Про  землеустрій»  та  ст.ст.  26,59  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  витяг  з  Державної  реєстрації
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну
ділянку площею 44,7718 га з кадастровим номером 5924785000:04:007:0003,
номер  запису  про  право  власності  28369884  від  08.10.2018  року,
Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  гр  Костенку  Артему  Олеговичу у  наданні  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського
господарства  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована



за  межами  населених  пунктів  на  території  Нижньосироватської  сільської
ради Сумського району Сумської області з підстав невідповідності вимогам
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 79-1
та ч. 5 ст. 136 Земельного кодексу України), а саме: 

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із
сформованою  земельною  ділянкою  сільськогосподарського  призначення
комунальної  власності  загальною  площею  44,7718  га  з  кадастровим
номером 5924785000:04:007:0003;

-  включенням  земельної  ділянки сільськогосподарського  призначення  з
кадастровим  номером  5924785000:04:007:0003  до  переліку  земельних
ділянок комунальної  власності  Нижньосироватської  сільської  ради,  право
оренди  на  які  пропонуються  для  продажу  на  земельних  торгах  у  формі
аукціону.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Іванову О. В.  
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Іванова  Олега  Вікторовича,  жителя
Вінницької  області,  Чечельницький  район,  с.  Любомирка,  вул.  Петра
Сторожука,  буд.  65, про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  орієнтовною
площею  до  2,0  га  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  яка
розташована за межами населених пунктів на території Нижньосироватської
сільської  ради  Сумського  району,  керуючись  ст.ст.  12,22,33,79-
1,118,121,122,136  Земельного  кодексу  України,  Законом  України  «Про
землеустрій» та ст.ст. 26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи витяг з Державної реєстрації речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку площею 44,7718
га з кадастровим номером 5924785000:04:007:0003, номер запису про право
власності  28369884  від  08.10.2018  року,  Нижньосироватська  сільська  рада
вирішила:

1.  Відмовити  гр.  Іванову  Олегу  Вікторовичу у  наданні  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського
господарства  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення
комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована
за  межами  населених  пунктів  на  території  Нижньосироватської  сільської



ради Сумського району Сумської області з підстав невідповідності вимогам
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (ст. 79-1
та ч. 5 ст. 136 Земельного кодексу України), а саме: 

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із
сформованою  земельною  ділянкою  сільськогосподарського  призначення
комунальної  власності  загальною  площею  44,7718  га  з  кадастровим
номером 5924785000:04:007:0003;

-  включенням  земельної  ділянки сільськогосподарського  призначення  з
кадастровим  номером  5924785000:04:007:0003  до  переліку  земельних
ділянок комунальної  власності  Нижньосироватської  сільської  ради,  право
оренди  на  які  пропонуються  для  продажу  на  земельних  торгах  у  формі
аукціону.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Сьома (позачергова) сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 17 листопада 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Клименку М.О.
для ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  клопотання  гр.  Клименка  Максима  Олександровича,
жителя  Київської  області,  м.  Васильків,  вул.  Гоголя,  буд.  16,  кв.  5 про
надання  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки у власність орієнтовною площею до 2,0 га  для ведення
особистого селянського господарства, яка розташована за межами населених
пунктів на території Нижньосироватської сільської ради Сумського району,
керуючись ст.ст. 12,22,33,79-1,118,121,122,136 Земельного кодексу України,
Законом  України  «Про  землеустрій»  та  ст.ст.  26,59  Закону  України  «Про
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи витяг з Державної реєстрації
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну
ділянку площею 44,7718 га з кадастровим номером 5924785000:04:007:0003,
номер  запису  про  право  власності  28369884  від  08.10.2018  року,
Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1. Відмовити гр. Клименку Максиму 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 ч. 5 ст. 136 Земельного кодексу України), а саме: 

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає із
сформованою  земельною  ділянкою  сільськогосподарського  призначення
комунальної  власності  загальною  площею  44,7718  га  з  кадастровим
номером 5924785000:04:007:0003;

-  включенням  земельної  ділянки сільськогосподарського  призначення  з
кадастровим  номером  5924785000:04:007:0003  до  переліку  земельних
ділянок комунальної  власності  Нижньосироватської  сільської  ради,  право
оренди  на  які  пропонуються  для  продажу  на  земельних  торгах  у  формі
аукціону.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН




