
Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Восьма сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 23 грудня 2021 року
село Нижня Сироватка

Про затвердження технічної документації із
землеустрою та уточнення площі земельної ділянки 
за адресою: с. Нижня Сироватка, вул. Шлях, 122

Розглянувши  заяви  гр.  Демехи  Івана  Івановича,  жителя  с.  Нижня
Сироватка, вул. Шлях, буд. 122 про затвердження технічної документації із
землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в
натурі  (на  місцевості) для  ведення  особистого  селянського  господарства
площею 0,31 га та уточнення площі земельної ділянки за адресою: с. Нижня
Сироватка,  вул.  Шлях,  122,  виготовлену  ФОП Шаховою О.С.,  на  підставі
ст.ст. 12,22,33,81,121,126 та  п. 1 Перехідних положень Земельного кодексу
України, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.  Демехі
Івану Івановичу для ведення особистого селянського господарства площею
0,31  га  з  кадастровим  номером  5924785000:03:011:0526  за  адресою:
с. Нижня Сироватка, вул. Шлях, 122, Сумського району, Сумської області.

2. Внести уточнення у площу земельної ділянки переданої у приватну
власність  гр.  Демехі  Івану Івановичу,  відповідно до рішення виконкому
Нижньосироватської сільської ради народних депутатів від 20.08.1993 року
№ 8, для ведення особистого селянського господарства площею 0,31 га з
кадастровим  номером  5924785000:03:011:0526,  яка  розташована  за
адресою:  Сумська  область,  Сумський  район,  с.  Нижня  Сироватка,
вул. Шлях, 122.

3.  Відповідно  до  матеріалів  технічних  документацій  із  землеустрою
гр.  Демехі Івану Івановичу зареєструвати право власності в Державному
реєстрі речових прав на нерухоме майно на земельну ділянку для ведення
особистого селянського господарства площею 0,31 га (кадастровий номер
5924785000:03:011:0526)  за  адресою:  Сумська  область,  Сумський район,
с. Нижня Сироватка, вул. Шлях, 122.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Восьма сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 23 грудня 2021 року
село Нижня Сироватка

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

Повторно розглянувши заяву від 26.04.2021 року гр.  Хоменка Максима
Вячеславовича,  жителя  с.  Кам’яне,  вул.  Покровська,  буд.  43 про  надання
дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  орієнтовною  площею  2,0  га  для  ведення  особистого
селянського господарства, яка розташована на території Нижньосироватської
сільської  ради  Сумського  району  (поряд  із  земельною  ділянкою  з
кадастровим  номером  5924788700:04:002:0113),  на  виконання  рішення
Сумського  окружного  адміністративного  суду  від  26.10.2021  року
№  480/6045/21,  керуючись  ст.ст.  12,22,81,116,118,122  та  п.  1  Перехідних
положень Земельного кодексу України, частинами 3,6 розділу ІІ Прикінцевих
та  перехідних  положень  Закону  України  «Про  внесення  змін  до  деяких
законодавчих  актів  України  щодо  розмежування  земель  державної  та
комунальної  власності»  та  ст.ст.  26,59  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи свідоцтва про право на спадщину за
законом від 13.10.2021 року, зареєстровані в реєстрі за № 1685, 1687, 1689,
Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1. Відмовити гр. Хоменку Максиму Вячеславовичу у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у
власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського
господарства, яка розташована на території Нижньосироватської сільської
ради  Сумського  району  (поряд  із  земельною  ділянкою  з  кадастровим
номером  5924788700:04:002:0113),  з  підстав  невідповідності  вимогам
законів,  прийнятих  відповідно  до  них  нормативно-правових  актів
(ст.ст. 12,81,116 та ч. 1 ст. 122 Земельного кодексу України), а саме:

-  частина  бажаної  земельної  ділянки,  вказаної  у  викопіюванні  з
кадастрового плану, співпадає із земельною часткою (паєм) за № 246 (647)
площею 1,9282 га, право на який належить гр.  Ратич Наталії Миколаївні
(1/2 ч.),  Новак Олені Сергіївні (1/4 ч.) та  Воробйову Олегу Сергійовичу



(1/4 ч.), згідно свідоцтв про право на спадщину за законом від 13.10.2021 р.
за № 1685, 1687, 1689;

-  частина  бажаної  земельної  ділянки,  вказаної  у  викопіюванні  з
кадастрового  плану,  співпадає  із  земельними  ділянками  орієнтовною
площею  0,63  га,  які  були  безоплатно  передані  громадянам  –  жителям
с. Старе Село (до перейменування с. Червоне) у приватну власність, згідно
рішення  виконавчого  комітету  Червоненської  сільської  ради  народних
депутатів  від  08.08.1993  року  протокол  №  18,  прийняте  відповідно  до
Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року № 15-92 «Про
приватизацію  земельних  ділянок»  (далі  –  Декрет),  а  саме:  Казнієнку
Сергію  Івановичу  для  ведення  особистого  підсобного  господарства
площею 0,10 га;  Дмитренко Людмилі Миколаївні для ведення особистого
підсобного господарства площею 0,23 га;  Попатенку Миколі Григоровичу
для ведення особистого підсобного господарства площею 0,13 га (укладено
договір  на  розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  з
ДП  «Центр  державного  земельного  кадастру»);  Кравченку  Сергію
Михайловичу для  ведення  особистого  підсобного  господарства
площею 0,17 га.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
сільської  ради  з  питань  земельних відносин та  охорони  навколишнього
середовища, містобудування та будівництва.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Восьма сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 23 грудня 2021 року
село Нижня Сироватка

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

Розглянувши  клопотання  від  01.12.2021  року  гр.  Хоменка  Максима
Вячеславовича,  жителя  с.  Кам’яне,  вул.  Покровська,  буд.  43 про  надання
дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства
орієнтовною площею 1,9500 га за рахунок земель запасу, яка розташована за
межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської ради
Сумського району, керуючись ст.ст. 12,22,81,116,118,122 та п. 1 Перехідних
положень Земельного кодексу України, частинами 3,6 розділу ІІ Прикінцевих
та  перехідних  положень  Закону  України  «Про  внесення  змін  до  деяких
законодавчих  актів  України  щодо  розмежування  земель  державної  та
комунальної  власності»  та  ст.ст.  26,59  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1. Відмовити гр. Хоменку Максиму Вячеславовичу у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у
власність орієнтовною площею 1,95 га для ведення особистого селянського
господарства,  яка  розташована  в  межах  с.  Старе  Село, з  підстав
невідповідності  вимогам  законів,  прийнятих  відповідно  до  них
нормативно-правових  актів  (ст.ст.  12,81,116  та  ч.  1  ст.  122  Земельного
кодексу України), а саме:

-  частина бажаної  земельної  ділянки,  вказаної  у  викопіюванні  з
кадастрового плану не відноситься до земель запасу комунальної власності
Нижньосироватської сільської ради та співпадає із земельними ділянками,
які  були безоплатно  передані  громадянам –  жителям с.  Старе  Село  (до
перейменування  с.  Червоне)  у  приватну  власність,  згідно  рішення
виконавчого  комітету  Червоненської  сільської  ради  народних  депутатів
від  08.08.1993  року  протокол  №  18,  прийняте  відповідно  до  Декрету
Кабінету  Міністрів  України  від  26  грудня  1992  року  №  15-92  «Про
приватизацію  земельних  ділянок»  (далі  –  Декрет),  а  саме:  Казнієнку
Сергію  Івановичу для  ведення  особистого  підсобного  господарства



площею 0,10 га;  Дмитренко Людмилі Миколаївні для ведення особистого
підсобного господарства площею 0,23 га;  Попатенку Миколі Григоровичу
для ведення особистого підсобного господарства площею 0,13 га (укладено
договір  на  розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  з
ДП  «Центр  державного  земельного  кадастру»);  Кравченку  Сергію
Михайловичу для  ведення  особистого  підсобного  господарства  площею
0,17  га;  Вербицькій  Валентині  Михайлівні для  ведення  особистого
підсобного господарства площею 0,15 га (укладено договір на розроблення
технічної  документації  із  землеустрою  з  ДП  «Центр  державного
земельного кадастру»). Дані земельні ділянки громадян не межують між
собою.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
сільської  ради  з  питань  земельних відносин та  охорони  навколишнього
середовища, містобудування та будівництва.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Восьма сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 23 грудня 2021 року
село Нижня Сироватка

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Міненко Н.А. для 
ведення особистого селянського господарства

Розглянувши  заяву  гр.  Міненко  Ніни  Анатоліївни,  жительки  с.  Старе
Село,  вул.  Сумська,  буд.  15 про  надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  орієнтовною
площею  0,20  га  для  ведення  особистого  селянського  господарства,
розташованої  в  межах  с.  Старе  Село,  на  території  Нижньосироватської
сільської ради Сумського району, якою вона користується більше 20 років,
керуючись  ст.ст.  26,59  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні»,  ст.ст.  12,22,116,118,119,121,122  Земельного  кодексу  України,
Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1. Надати гр.  Міненко Ніні Анатоліївні дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого
селянського господарства орієнтовною площею 0,20 га за рахунок земель
сільськогосподарського призначення земель запасу комунальної власності
Нижньосироватської  сільської  ради,  яка  розташована  в  межах  с.  Старе
Село, на території Нижньосироватської сільської ради Сумського району
Сумської області, з подальшим наданням безкоштовно у власність.

2.  Громадянці  Міненко Ніні Анатоліївні замовити розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в організації, що володіє
необхідним  технічним  і  технологічним  забезпеченням  та  у  складі  якої
працює  не  менше  двох  сертифікованих  інженерів-землевпорядників  або
фізичної  особи-підприємця,  який  володіє  необхідним  технічним  і
технологічним  забезпеченням  та  є  сертифікованим  інженером-
землевпорядником.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Восьма сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 23 грудня 2021 року
село Нижня Сироватка

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Кравченко Т.Ф. для 
ведення особистого селянського господарства

Розглянувши заяву гр.  Кравченко Тетяни Федорівни, жительки  с. Старе
Село,  вул.  Набережна,  буд.  19 про  надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  орієнтовною
площею  0,20  га  для  ведення  особистого  селянського  господарства,
розташованої  в  межах  с.  Старе  Село,  на  території  Нижньосироватської
сільської  ради  Сумського  району,  якою  вона  користується  20  років,
керуючись  ст.ст.  26,59  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні»,  ст.ст.  12,22,116,118,119,121,122  Земельного  кодексу  України,
Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1. Надати гр. Кравченко Тетяні Федорівні дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого
селянського господарства орієнтовною площею 0,20 га за рахунок земель
сільськогосподарського призначення земель запасу комунальної власності
Нижньосироватської  сільської  ради,  яка  розташована  в  межах  с.  Старе
Село, на території Нижньосироватської сільської ради Сумського району
Сумської області, з подальшим наданням безкоштовно у власність.

2.  Громадянці  Кравченко  Тетяні  Федорівні замовити  розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в організації, що
володіє необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі
якої  працює не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників
або  фізичної  особи-підприємця,  який  володіє  необхідним  технічним  і
технологічним  забезпеченням  та  є  сертифікованим  інженером-
землевпорядником.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Восьма сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 23 грудня 2021 року
село Нижня Сироватка

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

Розглянувши заяву  гр.  Дідусенка  Олександра  Володимировича,  жителя
с. Старе Село, вул. Садова, буд. 30 про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  орієнтовною
площею  0,20  га  для  ведення  особистого  селянського  господарства,
розташованої  в  межах  с.  Старе  Село,  на  території  Нижньосироватської
сільської ради Сумського району, якою він користується 20 років, керуючись
ст.ст.  26,59  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
ст.ст.  12,22,116,118,119,121,122  Земельного  кодексу  України,
Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Надати  гр.  Дідусенку  Олександру  Володимировичу дозвіл  на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 0,20 га
за  рахунок земель  сільськогосподарського  призначення  земель  запасу
комунальної  власності  Нижньосироватської  сільської  ради,  яка
розташована  в  межах  с.  Старе  Село,  на  території  Нижньосироватської
сільської ради Сумського району Сумської області, з подальшим наданням
безкоштовно у власність.

2.  Громадянину  Дідусенку  Олександру  Володимировичу замовити
розроблення проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в
організації,  що  володіє  необхідним  технічним  і  технологічним
забезпеченням  та  у  складі  якої  працює  не  менше  двох  сертифікованих
інженерів-землевпорядників або фізичної особи-підприємця, який володіє
необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованим
інженером-землевпорядником.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Восьма сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 23 грудня 2021 року
село Нижня Сироватка

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки 
у власність гр. Хрін Н.В. 
для індивідуального садівництва

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  та  заяву  гр.  Хрін  Наталії  Володимирівни,  жительки  м.  Суми,
вул. М. Лушпи, буд. 50, кв. 96 про затвердження проекту землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  індивідуального  садівництва
площею  0,0230  га  (кадастровий  номер  5924785000:01:002:1535),  яка
розташована за межами населених пунктів на території Нижньосироватської
сільської  ради  та  подальшої  передачі  земельної  ділянки  у  власність,
керуючись  ст.ст. 12,35,116,118,121,122,125,126 та  24 Перехідних положень
Земельного  кодексу  України та  ст.ст.  26,59  Закону  України  «Про місцеве
самоврядування в Україні», Нижньосироватська сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Хрін Наталії Володимирівні для індивідуального садівництва,
розташованої  за  межами  населених  пунктів  на  території
Нижньосироватської сільської ради, Сумського району, Сумської області,
який розроблений ПП «Мегаполіс».

2.  Надати  гр.  Хрін  Наталії  Володимирівні безоплатно  у  приватну
власність  земельну  ділянку  для  індивідуального  садівництва  площею
0,0230  га  з  кадастровим  номером  5924785000:01:002:1535  за  рахунок
земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності
Нижньосироватської сільської ради, яка розташована за межами населених
пунктів на території Нижньосироватської сільської ради Сумського району
Сумської області.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Восьма сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 23 грудня 2021 року
село Нижня Сироватка

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки 
у власність гр. Федоренковій Ю.М. 
для індивідуального садівництва

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність та заяву гр.  Федоренкової  Юлії  Миколаївни,  жительки  м.  Суми,
вул.  Івана  Сірка,  буд.  41,  кв.  100 про  затвердження  проекту  землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  індивідуального
садівництва площею 0,0221 га (кадастровий номер 5924785000:01:002:1530),
яка  розташована  за  межами  населених  пунктів  на  території
Нижньосироватської сільської ради та подальшої передачі земельної ділянки
у власність, керуючись ст.ст. 12,35,116,118,121,122,125,126 та 24 Перехідних
положень Земельного кодексу України та ст.ст. 26,59 Закону України «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні», Нижньосироватська  сільська  рада
вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  гр.  Федоренковій  Юлії  Миколаївні для  індивідуального
садівництва,  розташованої  за  межами  населених  пунктів  на  території
Нижньосироватської сільської ради, Сумського району, Сумської області,
який розроблений ПП «Мегаполіс».

2.  Надати  гр.  Федоренковій  Юлії  Миколаївні безоплатно  у  приватну
власність  земельну  ділянку  для  індивідуального  садівництва  площею
0,0221  га  з  кадастровим  номером  5924785000:01:002:1530  за  рахунок
земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності
Нижньосироватської сільської ради, яка розташована за межами населених
пунктів на території Нижньосироватської сільської ради Сумського району
Сумської області.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Восьма сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 23 грудня 2021 року
село Нижня Сироватка

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності 
цільове призначення якої змінюється 
з кадастровим номером 5924785000:10:002:0003

Відповідно до статей 12,20,122,134,135,136 Земельного кодексу України,
керуючись статтями 26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»  та  враховуючи  рішення  7  (позачергової)  сесії  8  скликання
Нижньосироватської  сільської  ради  «Про  визначення  переліку  земельних
ділянок  для  продажу  прав  оренди  на  них  на  земельних  торгах,  які
розташовані  на  території  Нижньосироватської  сільської  ради  Сумський
район Сумської  області» від  17.11.2021 року,  Нижньосироватська  сільська
рада вирішила:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки,  цільове  призначення  якої  змінюється  (з  урахуванням
вимог  державних  стандартів,  норм  і  правил  у  сфері  землеустрою)  за
рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення  комунальної
власності,  з  подальшим продажем  права  оренди  на  земельних  торгах  у
формі аукціону, яка розташована за межами населених пунктів на території
Нижньосироватської  сільської  ради за  наступним кадастровим номером:
5924785000:10:002:0003 загальною площею  44,7643 га код КВЦПЗ 16.00
землі запасу сільськогосподарського призначення на код КВЦПЗ 01.01 для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
подати для погодження та затвердження до Нижньосироватської сільської
ради відповідно до вимог чинного законодавства.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
сільської  ради  з  питань  земельних відносин та  охорони  навколишнього
середовища, містобудування та будівництва.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Восьма сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 23 грудня 2021 року
село Нижня Сироватка

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності 
цільове призначення якої змінюється 
з кадастровим номером 5924785000:04:005:0032

Відповідно до статей 12,20,122,134,135,136 Земельного кодексу України,
керуючись статтями 26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»  та  враховуючи  рішення  7  (позачергової)  сесії  8  скликання
Нижньосироватської  сільської  ради  «Про  визначення  переліку  земельних
ділянок  для  продажу  прав  оренди  на  них  на  земельних  торгах,  які
розташовані  на  території  Нижньосироватської  сільської  ради  Сумський
район Сумської  області» від  17.11.2021 року,  Нижньосироватська  сільська
рада вирішила:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки,  цільове  призначення  якої  змінюється  (з  урахуванням
вимог  державних  стандартів,  норм  і  правил  у  сфері  землеустрою)  за
рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення  комунальної
власності,  з  подальшим продажем  права  оренди  на  земельних  торгах  у
формі аукціону, яка розташована за межами населених пунктів на території
Нижньосироватської  сільської  ради за  наступним кадастровим номером:
5924785000:04:005:0032 загальною  площею  1,9701 га  код  КВЦПЗ  16.00
землі запасу сільськогосподарського призначення на код КВЦПЗ 01.01 для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
подати для погодження та затвердження до Нижньосироватської сільської
ради відповідно до вимог чинного законодавства.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
сільської  ради  з  питань  земельних відносин та  охорони  навколишнього
середовища, містобудування та будівництва.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Восьма сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 23 грудня 2021 року
село Нижня Сироватка

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності 
цільове призначення якої змінюється 
з кадастровим номером 5924785000:04:005:0031

Відповідно до статей 12,20,122,134,135,136 Земельного кодексу України,
керуючись статтями 26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»  та  враховуючи  рішення  7  (позачергової)  сесії  8  скликання
Нижньосироватської  сільської  ради  «Про  визначення  переліку  земельних
ділянок  для  продажу  прав  оренди  на  них  на  земельних  торгах,  які
розташовані  на  території  Нижньосироватської  сільської  ради  Сумський
район Сумської  області» від  17.11.2021 року,  Нижньосироватська  сільська
рада вирішила:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки,  цільове  призначення  якої  змінюється  (з  урахуванням
вимог  державних  стандартів,  норм  і  правил  у  сфері  землеустрою)  за
рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення  комунальної
власності,  з  подальшим продажем  права  оренди  на  земельних  торгах  у
формі аукціону, яка розташована за межами населених пунктів на території
Нижньосироватської  сільської  ради за  наступним кадастровим номером:
5924785000:04:005:0031  загальною площею  19,3929 га код КВЦПЗ 16.00
землі запасу сільськогосподарського призначення на код КВЦПЗ 01.01 для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
подати для погодження та затвердження до Нижньосироватської сільської
ради відповідно до вимог чинного законодавства.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
сільської  ради  з  питань  земельних відносин та  охорони  навколишнього
середовища, містобудування та будівництва.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Восьма сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 23 грудня 2021 року
село Нижня Сироватка

Про затвердження технічної документації 
з нормативної грошової оцінки земель 
с. Старе Село Нижньосироватської сільської ради
Сумського району Сумської області

Розглянувши розроблену технічну документацію з нормативної грошової
оцінки земель с. Старе Село Нижньосироватської сільської ради Сумського
району  Сумської  області, керуючись  ст.ст.  26,59  Закону  України  «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  ст.  23  Закону  України  «Про  оцінку
земель»  та  ст.  271  Податкового  кодексу  України,  Нижньосироватська
сільська рада вирішила:

1.  Затвердити  технічну  документацію  з  нормативної  грошової  оцінки
земель  с.  Старе  Село  Нижньосироватської  сільської  ради  Сумського
району Сумської області, розроблену ДП «Центр державного земельного
кадастру».

2. Дане рішення оприлюднити на офіційному сайті Нижньосироватської
сільської ради до 15 липня 2022 року.

3.  Ввести  в  дію  нормативну  грошову  оцінку  земель  с.  Старе  Село
Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області з
01.01.2023 року.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
сільської  ради  з  питань  земельних відносин та  охорони  навколишнього
середовища, містобудування та будівництва.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Восьма сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 23 грудня 2021 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у затвердженні проекту
землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в зв’язку зі зміною цільового 
призначення гр. Кочережченку Д.В.

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
зв’язку зі зміною цільового призначення та заяву гр.  Кочережченка Дмитра
Вікторовича, жителя  м. Суми, вул. Льва Толстого, буд. 3 про затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  (в
зв’язку зі зміною цільового призначення) площею 0,1430 га з кадастровим
номером  5924788700:10:003:0571  із  земель,  що  знаходяться  у  приватній
власності, розташованої за адресою: с. Старе Село, вул. Гірна, 29, керуючись
ст.ст. 12,20 та п. 23 Перехідних положень Земельного кодексу України, ст. 24
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 50 Закону
України  «Про  землеустрій»  та  ст.ст.  26,59  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Відмовити  у  затвердженні  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної ділянки гр. Кочережченку Дмитру Вікторовичу для будівництва
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (в
зв’язку зі зміною цільового призначення) площею 0,1430 га (кадастровий
номер 5924788700:10:003:0571) із земель, що знаходяться у його власності,
розташованої за адресою: с. Старе Село, вул. Гірна, 29, Сумського району
Сумської області, у зв’язку з відсутністю генерального плану с. Старе Село
або плану зонування території, затверджених відповідно до вимог чинного
законодавства.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Восьма сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 23 грудня 2021 року
село Нижня Сироватка

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду 
Садівничому товариству «Олдиш 82» 

Розглянувши  клопотання  Садівничого  товариства  «Олдиш  82» від
01.12.2021  року  вхідний  №  2962  про  затвердження  проекту  землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  в  оренду  терміном  на  49  років  для
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд
об’єктів передачі електричної енергії площею 0,0010 га, яка розташована за
межами населених пунктів на території Нижньосироватської сільської ради
Сумського  району,  керуючись  ст.  26  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні»,  ст.ст.  12,93,122,123,124,134 та  п. 24 Перехідних
положень  Земельного  кодексу  України,  Нижньосироватська  сільська  рада
вирішила:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
оренду Садівничому товариству «Олдиш 82» для розміщення, будівництва,
експлуатації  та  обслуговування  будівель  і  споруд  об’єктів  передачі
електричної  енергії  за  рахунок  земель  комунальної  власності,
розташованої  за  межами  населених  пунктів  на  території
Нижньосироватської  сільської  ради Сумського району Сумської  області,
який розроблений ТОВ «Сумський земельний кадастр». 

2.  Відповідно  до  матеріалів  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної ділянки  надати  Садівничому товариству «Олдиш 82» в оренду
терміном  на  49  років  земельну  ділянку  для  розміщення,  будівництва,
експлуатації  та  обслуговування  будівель  і  споруд  об’єктів  передачі
електричної енергії  загальною площею 0,0010 га  з кадастровим номером
5924785000:01:002:1531, яка розташована за межами населених пунктів на
території Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської
області  та  встановити  орендну  плату  в  розмірі  3  % від  нормативної
грошової оцінки земельної ділянки.

3.  Садівничому  товариству  «Олдиш  82»,  в  особі  керівника  Бехала
Василя Івановича укласти з Нижньосироватською сільською радою, в особі
сільського голови Суспіцина Вячеслава Юрійовича, договір оренди землі
та зареєструвати його відповідно до вимог чинного законодавства.



Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН

Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Восьма сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 23 грудня 2021 року
село Нижня Сироватка

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Гриненко Р.Г. для 
ведення особистого селянського господарства

Розглянувши заяву гр.  Гриненко Раїси Георгіївни, жительки  с.  Нижня
Сироватка,  вул.  Золота,  буд.  2 про  надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення
особистого  селянського  господарства  орієнтовною  площею  0,74  га  за
адресою:  с.  Нижня  Сироватка,  вул.  Золота,  керуючись  ст.ст.  26,59
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
ст.ст.  12,22,116,118,121,122  Земельного  кодексу  України  та  частинами  3,6
розділу  ІІ  Прикінцевих  та  перехідних  положень  Закону  України  «Про
внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  України  щодо  розмежування
земель  державної  та  комунальної  власності»,  Нижньосироватська  сільська
рада вирішила:

1.  Надати  гр.  Гриненко  Раїсі  Георгіївні дозвіл  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого
селянського господарства орієнтовною площею 0,74 га за рахунок земель
сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності
Нижньосироватської  сільської  ради,  яка  розташована  в  с.  Нижня
Сироватка, вул. Золота, на території Нижньосироватської сільської ради, з
подальшим наданням безкоштовно у власність.
2.  Громадянці  Гриненко Раїсі  Георгіївні замовити розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в організації, що володіє
необхідним  технічним  і  технологічним  забезпеченням  та  у  складі  якої
працює не  менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників  або
фізичної  особи-підприємця,  який  володіє  необхідним  технічним  і
технологічним  забезпеченням  та  є  сертифікованим  інженером-
землевпорядником.



Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН

Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Восьма сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 23 грудня 2021 року
село Нижня Сироватка

Про затвердження технічних документацій із
землеустрою та уточнення площі земельних ділянок 
за адресою: с. Нижня Сироватка, вул. Шлях, 53

Розглянувши  заяви  гр.  Литвин  Надії  Миколаївни,  жительки  с.  Нижня
Сироватка, вул. Шлях, буд. 53 про затвердження технічних документацій із
землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на
місцевості) та  уточнення  площ  земельних  ділянок  за  адресою:  с.  Нижня
Сироватка,  вул.  Шлях,  53,  виготовлені  ДП «Центр державного земельного
кадастру»,  на  підставі  ст.ст.  12,22,33,40,81,120,121,126  та  п.  1  Перехідних
положень Земельного  кодексу  України,  керуючись  ст.  26  Закону  України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  та  частинами  3,6  розділу  ІІ
Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та
комунальної власності», Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  гр.  Литвин  Надії
Миколаївні для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,
господарських будівель і  споруд (присадибна ділянка) площею 0,10 га з
кадастровим  номером  5924785000:03:008:0779  за  адресою:  с.  Нижня
Сироватка, вул. Шлях, 53, Сумського району, Сумської області.

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  гр.  Литвин  Надії
Миколаївні для  ведення  особистого  селянського  господарства  площею
0,34  га  з  кадастровим  номером  5924785000:03:008:0780  за  адресою:
с. Нижня Сироватка, вул. Шлях, 53, Сумського району, Сумської області.

3. Внести уточнення у площу земельних ділянок переданих гр.  Литвин
Надії  Миколаївні, відповідно  до  рішення  6  сесії  6  скликання
Нижньосироватської сільської ради від 14.04.2011 року загальною площею
0,44 га, в тому числі:



- для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,10 га з
кадастровим  номером  5924785000:03:008:0779  за  адресою:  Сумська
область, Сумський район, с. Нижня Сироватка, вул. Шлях, 53;

- для ведення особистого селянського господарства площею 0,34 га
з  кадастровим  номером  5924785000:03:008:0780  за  адресою:  Сумська
область, Сумський район, с. Нижня Сироватка, вул. Шлях, 53.
4.  Відповідно  до  матеріалів  технічних  документацій  із  землеустрою

гр. Литвин Надії Миколаївні зареєструвати право власності в Державному
реєстрі  речових  прав  на  нерухоме  майно  на  земельні  ділянки  для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і  споруд  (присадибна  ділянка)  площею  0,10  га  (кадастровий  номер
5924785000:03:008:0779)  та  для  ведення  особистого  селянського
господарства площею 0,34 га (кадастровий номер 5924785000:03:008:0780)
за  адресою:  Сумська  область,  Сумський  район,  с.  Нижня  Сироватка,
вул. Шлях, 53.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Восьма сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 23 грудня 2021 року
село Нижня Сироватка

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки 
у власність гр. Ільченко Н.К. для ведення
особистого селянського господарства

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  та  заяву  гр.  Ільченко  Ніни  Костянтинівни,  жительки  с.  Нижня
Сироватка, вул. Солонці, буд. 4 про затвердження проекту землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого
селянського  господарства  загальною  площею  0,1404  га  з  кадастровим
номером  5924785000:03:007:0394,  яка  розташована  в  с.  Нижня  Сироватка,
вул.  Солонці,  керуючись  ст.ст. 12,22,116,118,121,122,125,126  Земельного
кодексу України та ст.ст. 26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», Нижньосироватська сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
гр.  Ільченко  Ніні  Костянтинівні у  власність  за  рахунок  земель  запасу
сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності  для  ведення
особистого  селянського  господарства  площею  0,1404  га  з  кадастровим
номером  5924785000:03:007:0394,  розташованої  за  адресою:  с.  Нижня
Сироватка, вул. Солонці, на території Нижньосироватської сільської ради
Сумського  району  Сумської  області,  який  розроблений  ДП  «Центр
державного земельного кадастру».

2.  Надати  гр.  Ільченко  Ніні  Костянтинівні безоплатно  у  приватну
власність  земельну  ділянку  для  ведення  особистого  селянського
господарства  площею  0,1404  га  з  кадастровим  номером
5924785000:03:007:0394  за рахунок земель запасу сільськогосподарського
призначення комунальної власності Нижньосироватської сільської ради за
адресою:  Сумська  область,  Сумський  район,  с.  Нижня  Сироватка,
вул. Солонці.



Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН

Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Восьма сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 23 грудня 2021 року
село Нижня Сироватка

Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки
комунальної власності з кадастровим 
номером 5924785000:15:002:0093

Керуючись  статтями  12,  79-1  Земельного  кодексу  України,  статтями
22, 25, 56 Закону України «Про землеустрій», статтями 26, 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши заяву гр.  Демехи
Лариси Іванівни, жительки м. Очаків, вул. Будівельників, буд. 2, враховуючи
витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію
права  власності  на  земельну  ділянку  з  кадастровим  номером
5924785000:15:002:0093, номер  запису  про  право  власності  43050162  від
15.07.2021 року, Нижньосироватська сільська рада вирішила: 

1.  Надати  Нижньосироватській  сільській  раді  Сумського  району
Сумської  області  дозвіл  на  виготовлення  технічної  документації  із
землеустрою  щодо  поділу  земельної  ділянки  комунальної  власності
площею 2,7112 га (кадастровий номер 5924785000:15:002:0093) з цільовим
призначення: землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які
не  надані  у  власність  або  користування  громадянам  чи  юридичним
особам) земель сільськогосподарського призначення, яка розташована за
межами  населених  пунктів  на  території  Нижньосироватської  сільської
ради на дві окремі земельні ділянки, а саме:  земельну ділянку площею
2,0 га та земельну ділянку площею 0,7112 га.

2.  Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну
комісію  сільської  ради  з  питань  земельних  відносин  та  охорони
навколишнього середовища, містобудування та будівництва.



Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН

Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Восьма сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 23 грудня 2021 року
село Нижня Сироватка

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 
в оренду гр. Проценку В.І.
для сінокосіння і випасання худоби

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
оренду та заяву гр. Проценка Валерія Івановича, жителя с. Нижня Сироватка,
вул.  Супруна,  буд.  9 про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки в оренду терміном на 15 років для сінокосіння і
випасання  худоби  площею  1,00  га  з  кадастровим  номером
5924785000:03:012:0118, яка розташована за адресою: с. Нижня Сироватка,
вул.  Супруна,  керуючись  ст.  26  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні» та ст.ст. 12,34,93,122,123,124,125,134 Земельного
кодексу України, Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
гр.  Проценку  Валерію  Івановичу в  оренду  за  рахунок  земель  запасу
сільськогосподарського призначення комунальної власності для сінокосіння
і  випасання  худоби  площею  1,00  га  з  кадастровим  номером
5924785000:03:012:0118,  розташованої  за  адресою:  с.  Нижня  Сироватка,
вул. Супруна, на території  Нижньосироватської сільської ради Сумського
району  Сумської  області,  який  розроблений  ДП  «Центр  державного
земельного кадастру».

2.  Відповідно  до  матеріалів  проекту  землеустрою  надати  в  оренду
терміном на 15 років гр. Проценку Валерію Івановичу земельну ділянку для
сінокосіння  і  випасання  худоби  площею  1,00 га  з  кадастровим  номером
5924785000:03:012:0118 за  рахунок  земель  сільськогосподарського
призначення комунальної власності Нижньосироватської сільської ради та
встановити орендну плату в розмірі 3 % від нормативної грошової оцінки



земельної ділянки, яка розташована в с. Нижня Сироватка, вул. Супруна, на
території  Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської
області.

3.  Зобов’язати  гр. Проценка  Валерія  Івановича укласти  з
Нижньосироватською  сільською  радою,  в  особі  сільського  голови
Суспіцина  Вячеслава  Юрійовича,  договір  оренди  землі  та  зареєструвати
його відповідно до вимог чинного законодавства.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Восьма сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 23 грудня 2021 року
село Нижня Сироватка

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 
в оренду гр. Чернову В.В.
для сінокосіння і випасання худоби

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
оренду  та заяву  гр.  Чернова  Віталія  Володимировича,  жителя
с.  Нижня  Сироватка,  вул.  Шлях,  буд.  113 про  затвердження  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  в  оренду  терміном  на
20 років для сінокосіння і випасання худоби площею 1,00 га з кадастровим
номером  5924785000:03:011:0524,  за  адресою:  с.  Нижня  Сироватка,  між
вул. Харитоненка та вул. Хоменківка, керуючись ст. 26 Закону України «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»  та  ст.ст.  12,34,93,122,123,124,125,134
Земельного кодексу України, Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
гр.  Чернову Віталію Володимировичу в оренду за рахунок земель запасу
сільськогосподарського призначення комунальної власності для сінокосіння
і  випасання  худоби  площею  1,00  га  з  кадастровим  номером
5924785000:03:011:0524, розташованої за адресою: с. Нижня Сироватка, між
вул.  Харитоненка  та  вул.  Хоменківка,  на  території  Нижньосироватської
сільської  ради  Сумського  району  Сумської  області,  який  розроблений
ДП «Центр державного земельного кадастру».

2.  Відповідно  до  матеріалів  проекту  землеустрою  надати  в  оренду
терміном  на  20  років  гр.  Чернову  Віталію  Володимировичу земельну
ділянку для сінокосіння і випасання худоби площею 1,00 га з кадастровим
номером 5924785000:03:011:0524 за рахунок земель сільськогосподарського
призначення комунальної власності Нижньосироватської сільської ради та
встановити орендну плату в розмірі 3 % від нормативної грошової оцінки
земельної  ділянки,  яка  розташована  в  с.  Нижня  Сироватка,  між



вул.  Харитоненка  та  вул.  Хоменківка, на  території  Нижньосироватської
сільської ради Сумського району Сумської області.

3.  Зобов’язати  гр. Чернова  Віталія  Володимировича укласти  з
Нижньосироватською  сільською  радою,  в  особі  сільського  голови
Суспіцина  Вячеслава  Юрійовича,  договір  оренди  землі  та  зареєструвати
його відповідно до вимог чинного законодавства.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Восьма сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 23 грудня 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  уповноваженої  особи  Кравченка  Сергія
Олександровича,  який  діє  в  інтересах  громадянки  Новак  Дар’ї  Юріївни,
жительки  с.  Косівщина,  вул.  Офіцерська,  буд.  4,  згідно  довіреності  від
06.09.2021 року зареєстрованої в реєстрі за № 5449 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, 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 44,7643 га з  кадастровим номером
5924785000:10:002:0003,  номер  запису  про  право  власності  28102914  від
20.09.2018  року  та  рішення  7  (позачергової)  сесії  8  скликання
Нижньосироватської  сільської  ради  «Про  визначення  переліку  земельних
ділянок  для  продажу  прав  оренди  на  них  на  земельних  торгах,  які
розташовані  на  території  Нижньосироватської  сільської  ради  Сумський
район Сумської  області» від  17.11.2021 року,  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.ст. 79-1, 121, 136 Земельного кодексу України), а саме: 

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає
із сформованою земельною ділянкою сільськогосподарського призначення
комунальної  власності  площею  44,7643  га  з  кадастровим  номером
5924785000:10:002:0003,  що  перевищує  норми  безоплатної  приватизації
землі та порушує вимоги ст. 79-1 та ст. 121 Земельного кодексу України;

-  у  зв’язку  із  включенням  земельної  ділянки площею  44,7643  га  з
кадастровим  номером  5924785000:10:002:0003  до  переліку  земельних
ділянок  сільськогосподарського  призначення комунальної  власності
Нижньосироватської сільської ради, право оренди на які пропонуються для
продажу на земельних торгах у формі аукціону (ч. 5 ст. 136 Земельного
кодексу України).

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Восьма сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 23 грудня 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  уповноваженої  особи  Кравченка  Сергія
Олександровича,  який  діє  в  інтересах  громадянина  Артеменка  Павла
Артемовича,  жителя  м.  Київ,  вул.  Кошиця  Олександра,  буд.  9Б,  кв.  129,
згідно довіреності від 21.09.2021 року зареєстрованої в реєстрі за № 2274 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,
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 44,7643 га  з
кадастровим  номером  5924785000:10:002:0003,  номер  запису  про  право
власності  28102914  від  20.09.2018  року  та  рішення  7  (позачергової)  сесії
8 скликання Нижньосироватської сільської ради «Про визначення переліку
земельних ділянок для продажу прав оренди на них на земельних торгах, які
розташовані  на  території  Нижньосироватської  сільської  ради  Сумський
район Сумської  області» від  17.11.2021 року,  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.ст. 79-1, 121, 136 Земельного кодексу України), а саме: 

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає
із сформованою земельною ділянкою сільськогосподарського призначення
комунальної  власності  площею  44,7643  га  з  кадастровим  номером
5924785000:10:002:0003,  що  перевищує  норми  безоплатної  приватизації
землі та порушує вимоги ст. 79-1 та ст. 121 Земельного кодексу України;

-  у  зв’язку  із  включенням  земельної  ділянки площею  44,7643  га  з
кадастровим  номером  5924785000:10:002:0003  до  переліку  земельних
ділянок  сільськогосподарського  призначення комунальної  власності
Нижньосироватської сільської ради, право оренди на які пропонуються для
продажу на земельних торгах у формі аукціону (ч. 5 ст. 136 Земельного
кодексу України).

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Восьма сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 23 грудня 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  уповноваженої  особи  Кравченка  Сергія
Олександровича,  який  діє  в  інтересах  громадянки  Логінової  Мирослави
Анатоліївни,  жительки  Полтавської  області,  Миргородського  району,
с.  Дібрівка,  вул.  Коцюбинського,  буд.  17,  згідно  довіреності  від
21.09.2021 року зареєстрованої в реєстрі за № 2270 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, 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 44,7643 га з  кадастровим номером
5924785000:10:002:0003,  номер  запису  про  право  власності  28102914  від
20.09.2018  року  та  рішення  7  (позачергової)  сесії  8  скликання
Нижньосироватської  сільської  ради  «Про  визначення  переліку  земельних
ділянок  для  продажу  прав  оренди  на  них  на  земельних  торгах,  які
розташовані  на  території  Нижньосироватської  сільської  ради  Сумський
район Сумської  області» від  17.11.2021 року,  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.ст. 79-1, 121, 136 Земельного кодексу України), а саме: 

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає
із сформованою земельною ділянкою сільськогосподарського призначення
комунальної  власності  площею  44,7643  га  з  кадастровим  номером
5924785000:10:002:0003,  що  перевищує  норми  безоплатної  приватизації
землі та порушує вимоги ст. 79-1 та ст. 121 Земельного кодексу України;

-  у  зв’язку  із  включенням  земельної  ділянки площею  44,7643  га  з
кадастровим  номером  5924785000:10:002:0003  до  переліку  земельних
ділянок  сільськогосподарського  призначення комунальної  власності
Нижньосироватської сільської ради, право оренди на які пропонуються для
продажу на земельних торгах у формі аукціону (ч. 5 ст. 136 Земельного
кодексу України).

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Восьма сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 23 грудня 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  уповноваженої  особи  Кравченка  Сергія
Олександровича,  який  діє  в  інтересах  громадянина  Логінова  Миколи
Сергійовича,  жителя  Полтавської  області,  Миргородського  району,
с.  Дібрівка,  вул.  Коцюбинського,  буд.  17,  згідно  довіреності  від
21.09.2021 року зареєстрованої в реєстрі за № 2266 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, 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 44,7643 га з  кадастровим номером
5924785000:10:002:0003,  номер  запису  про  право  власності  28102914  від
20.09.2018  року  та  рішення  7  (позачергової)  сесії  8  скликання
Нижньосироватської  сільської  ради  «Про  визначення  переліку  земельних
ділянок  для  продажу  прав  оренди  на  них  на  земельних  торгах,  які
розташовані  на  території  Нижньосироватської  сільської  ради  Сумський
район Сумської  області» від  17.11.2021 року,  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.ст. 79-1, 121, 136 Земельного кодексу України), а саме: 

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає
із сформованою земельною ділянкою сільськогосподарського призначення
комунальної  власності  площею  44,7643  га  з  кадастровим  номером
5924785000:10:002:0003,  що  перевищує  норми  безоплатної  приватизації
землі та порушує вимоги ст. 79-1 та ст. 121 Земельного кодексу України;

-  у  зв’язку  із  включенням  земельної  ділянки площею  44,7643  га  з
кадастровим  номером  5924785000:10:002:0003  до  переліку  земельних
ділянок  сільськогосподарського  призначення комунальної  власності
Нижньосироватської сільської ради, право оренди на які пропонуються для
продажу на земельних торгах у формі аукціону (ч. 5 ст. 136 Земельного
кодексу України).

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Восьма сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 23 грудня 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  уповноваженої  особи  Кравченка  Сергія
Олександровича,  який  діє  в  інтересах  громадянки  Шечкової  Богдани
Валентинівни, жительки м. Київ, вул. Корольова Академіка, буд. 2, кв. 24,
згідно довіреності від 20.09.2021 року зареєстрованої в реєстрі за № 2258 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,
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 44,7643 га  з
кадастровим  номером  5924785000:10:002:0003,  номер  запису  про  право
власності  28102914  від  20.09.2018  року  та  рішення  7  (позачергової)  сесії
8 скликання Нижньосироватської сільської ради «Про визначення переліку
земельних ділянок для продажу прав оренди на них на земельних торгах, які
розташовані  на  території  Нижньосироватської  сільської  ради  Сумський
район Сумської  області» від  17.11.2021 року,  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.ст. 79-1, 121, 136 Земельного кодексу України), а саме: 



- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає
із сформованою земельною ділянкою сільськогосподарського призначення
комунальної  власності  площею  44,7643  га  з  кадастровим  номером
5924785000:10:002:0003,  що  перевищує  норми  безоплатної  приватизації
землі та порушує вимоги ст. 79-1 та ст. 121 Земельного кодексу України;

-  у  зв’язку  із  включенням  земельної  ділянки площею  44,7643  га  з
кадастровим  номером  5924785000:10:002:0003  до  переліку  земельних
ділянок  сільськогосподарського  призначення комунальної  власності
Нижньосироватської сільської ради, право оренди на які пропонуються для
продажу на земельних торгах у формі аукціону (ч. 5 ст. 136 Земельного
кодексу України).

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Восьма сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 23 грудня 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  уповноваженої  особи  Кравченка  Сергія
Олександровича,  який  діє  в  інтересах  громадянина  Крахмальова  Віталія
Анатолійовича,  жителя  Донецької  області,  м.  Мирноград,  вул.  Говорова,
буд.  15,  згідно довіреності  від 20.09.2021 року зареєстрованої  в  реєстрі  за
№ 2254  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,  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 44,7643 га з  кадастровим номером 5924785000:10:002:0003, номер
запису  про  право  власності  28102914  від  20.09.2018  року  та  рішення
7 (позачергової) сесії 8 скликання Нижньосироватської сільської ради «Про
визначення переліку земельних ділянок для продажу прав оренди на них на
земельних торгах, які розташовані на території Нижньосироватської сільської
ради  Сумський  район  Сумської  області» від  17.11.2021  року,
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.ст. 79-1, 121, 136 Земельного кодексу України), а саме: 



- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає
із сформованою земельною ділянкою сільськогосподарського призначення
комунальної  власності  площею  44,7643  га  з  кадастровим  номером
5924785000:10:002:0003,  що  перевищує  норми  безоплатної  приватизації
землі та порушує вимоги ст. 79-1 та ст. 121 Земельного кодексу України;

-  у  зв’язку  із  включенням  земельної  ділянки площею  44,7643  га  з
кадастровим  номером  5924785000:10:002:0003  до  переліку  земельних
ділянок  сільськогосподарського  призначення комунальної  власності
Нижньосироватської сільської ради, право оренди на які пропонуються для
продажу на земельних торгах у формі аукціону (ч. 5 ст. 136 Земельного
кодексу України).

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Восьма сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 23 грудня 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  уповноваженої  особи  Кравченка  Сергія
Олександровича,  який  діє  в  інтересах  громадянина  Вітченка  Ярослава
Михайловича, жителя м. Київ, вул. Брюлова, буд. 3, кв. 3, згідно довіреності
від 20.09.2021 року зареєстрованої в реєстрі за № 2247 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, 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 44,7643 га з  кадастровим номером
5924785000:10:002:0003,  номер  запису  про  право  власності  28102914  від
20.09.2018  року  та  рішення  7  (позачергової)  сесії  8  скликання
Нижньосироватської  сільської  ради  «Про  визначення  переліку  земельних
ділянок  для  продажу  прав  оренди  на  них  на  земельних  торгах,  які
розташовані  на  території  Нижньосироватської  сільської  ради  Сумський
район Сумської  області» від  17.11.2021 року,  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.ст. 79-1, 121, 136 Земельного кодексу України), а саме: 



- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає
із сформованою земельною ділянкою сільськогосподарського призначення
комунальної  власності  площею  44,7643  га  з  кадастровим  номером
5924785000:10:002:0003,  що  перевищує  норми  безоплатної  приватизації
землі та порушує вимоги ст. 79-1 та ст. 121 Земельного кодексу України;

-  у  зв’язку  із  включенням  земельної  ділянки площею  44,7643  га  з
кадастровим  номером  5924785000:10:002:0003  до  переліку  земельних
ділянок  сільськогосподарського  призначення комунальної  власності
Нижньосироватської сільської ради, право оренди на які пропонуються для
продажу на земельних торгах у формі аукціону (ч. 5 ст. 136 Земельного
кодексу України).

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Восьма сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 23 грудня 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  уповноваженої  особи  Кравченка  Сергія
Олександровича,  який  діє  в  інтересах  громадянки  Слюсаревої  Євгенії
Олексіївни, жительки м. Суми, вул. Люблінська, буд. 10А, згідно довіреності
від 06.09.2021 року зареєстрованої в реєстрі за № 5471 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, 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 44,7643 га з  кадастровим номером
5924785000:10:002:0003,  номер  запису  про  право  власності  28102914  від
20.09.2018  року  та  рішення  7  (позачергової)  сесії  8  скликання
Нижньосироватської  сільської  ради  «Про  визначення  переліку  земельних
ділянок  для  продажу  прав  оренди  на  них  на  земельних  торгах,  які
розташовані  на  території  Нижньосироватської  сільської  ради  Сумський
район Сумської  області» від  17.11.2021 року,  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.ст. 79-1, 121, 136 Земельного кодексу України), а саме: 



- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає
із сформованою земельною ділянкою сільськогосподарського призначення
комунальної  власності  площею  44,7643  га  з  кадастровим  номером
5924785000:10:002:0003,  що  перевищує  норми  безоплатної  приватизації
землі та порушує вимоги ст. 79-1 та ст. 121 Земельного кодексу України;

-  у  зв’язку  із  включенням  земельної  ділянки площею  44,7643  га  з
кадастровим  номером  5924785000:10:002:0003  до  переліку  земельних
ділянок  сільськогосподарського  призначення комунальної  власності
Нижньосироватської сільської ради, право оренди на які пропонуються для
продажу на земельних торгах у формі аукціону (ч. 5 ст. 136 Земельного
кодексу України).

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Восьма сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 23 грудня 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  уповноваженої  особи  Кравченка  Сергія
Олександровича,  який  діє  в  інтересах  громадянина  Балинського  Сергія
Григоровича,  жителя  смт.  Степанівка,  вул.  Степанівська,  буд.  150,  згідно
довіреності  від  02.09.2021  року  зареєстрованої  в  реєстрі  за  №  5369  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,
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 44,7643 га  з
кадастровим  номером  5924785000:10:002:0003,  номер  запису  про  право
власності  28102914  від  20.09.2018  року  та  рішення  7  (позачергової)  сесії
8 скликання Нижньосироватської сільської ради «Про визначення переліку
земельних ділянок для продажу прав оренди на них на земельних торгах, які
розташовані  на  території  Нижньосироватської  сільської  ради  Сумський
район Сумської  області» від  17.11.2021 року,  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.ст. 79-1, 121, 136 Земельного кодексу України), а саме: 



- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає
із сформованою земельною ділянкою сільськогосподарського призначення
комунальної  власності  площею  44,7643  га  з  кадастровим  номером
5924785000:10:002:0003,  що  перевищує  норми  безоплатної  приватизації
землі та порушує вимоги ст. 79-1 та ст. 121 Земельного кодексу України;

-  у  зв’язку  із  включенням  земельної  ділянки площею  44,7643  га  з
кадастровим  номером  5924785000:10:002:0003  до  переліку  земельних
ділянок  сільськогосподарського  призначення комунальної  власності
Нижньосироватської сільської ради, право оренди на які пропонуються для
продажу на земельних торгах у формі аукціону (ч. 5 ст. 136 Земельного
кодексу України).

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Восьма сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 23 грудня 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  уповноваженої  особи  Кравченка  Сергія
Олександровича,  який  діє  в  інтересах  громадянина  Кіріченка  Михайла
Олександровича,  жителя  м.  Суми,  вул.  Катерини  Зеленко,  буд.  1,  кв.  22,
згідно довіреності від 02.09.2021 року зареєстрованої в реєстрі за № 5378 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,
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 44,7643 га  з
кадастровим  номером  5924785000:10:002:0003,  номер  запису  про  право
власності  28102914  від  20.09.2018  року  та  рішення  7  (позачергової)  сесії
8 скликання Нижньосироватської сільської ради «Про визначення переліку
земельних ділянок для продажу прав оренди на них на земельних торгах, які
розташовані  на  території  Нижньосироватської  сільської  ради  Сумський
район Сумської  області» від  17.11.2021 року,  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.ст. 79-1, 121, 136 Земельного кодексу України), а саме: 



- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає
із сформованою земельною ділянкою сільськогосподарського призначення
комунальної  власності  площею  44,7643  га  з  кадастровим  номером
5924785000:10:002:0003,  що  перевищує  норми  безоплатної  приватизації
землі та порушує вимоги ст. 79-1 та ст. 121 Земельного кодексу України;

-  у  зв’язку  із  включенням  земельної  ділянки площею  44,7643  га  з
кадастровим  номером  5924785000:10:002:0003  до  переліку  земельних
ділянок  сільськогосподарського  призначення комунальної  власності
Нижньосироватської сільської ради, право оренди на які пропонуються для
продажу на земельних торгах у формі аукціону (ч. 5 ст. 136 Земельного
кодексу України).

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Восьма сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 23 грудня 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  уповноваженої  особи  Кравченка  Сергія
Олександровича,  який  діє  в  інтересах  громадянки  Кошевої  Тетяни
Олексіївни,  жительки  м.  Суми,  вул.  Радгоспна,  буд.  3,  кв.  4,  згідно
довіреності  від  09.09.2021  року  зареєстрованої  в  реєстрі  за  №  5634  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,
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 44,7643 га  з
кадастровим  номером  5924785000:10:002:0003,  номер  запису  про  право
власності  28102914  від  20.09.2018  року  та  рішення  7  (позачергової)  сесії
8 скликання Нижньосироватської сільської ради «Про визначення переліку
земельних ділянок для продажу прав оренди на них на земельних торгах, які
розташовані  на  території  Нижньосироватської  сільської  ради  Сумський
район Сумської  області» від  17.11.2021 року,  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.ст. 79-1, 121, 136 Земельного кодексу України), а саме: 



- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає
із сформованою земельною ділянкою сільськогосподарського призначення
комунальної  власності  площею  44,7643  га  з  кадастровим  номером
5924785000:10:002:0003,  що  перевищує  норми  безоплатної  приватизації
землі та порушує вимоги ст. 79-1 та ст. 121 Земельного кодексу України;

-  у  зв’язку  із  включенням  земельної  ділянки площею  44,7643  га  з
кадастровим  номером  5924785000:10:002:0003  до  переліку  земельних
ділянок  сільськогосподарського  призначення комунальної  власності
Нижньосироватської сільської ради, право оренди на які пропонуються для
продажу на земельних торгах у формі аукціону (ч. 5 ст. 136 Земельного
кодексу України).

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Восьма сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 23 грудня 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  уповноваженої  особи  Кравченка  Сергія
Олександровича, який діє в інтересах громадянина  Тітовського Олександра
Ігоровича,  жителя  Дніпропетровської  області,  Томаківського  району,
с. Вищетарасівка, вул. Озерна, буд. 7, згідно довіреності від 20.09.2021 року
зареєстрованої  в  реєстрі  за  № 2235  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, 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 44,7643 га з  кадастровим номером
5924785000:10:002:0003,  номер  запису  про  право  власності  28102914  від
20.09.2018  року  та  рішення  7  (позачергової)  сесії  8  скликання
Нижньосироватської  сільської  ради  «Про  визначення  переліку  земельних
ділянок  для  продажу  прав  оренди  на  них  на  земельних  торгах,  які
розташовані  на  території  Нижньосироватської  сільської  ради  Сумський
район Сумської  області» від  17.11.2021 року,  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.ст. 79-1, 121, 136 Земельного кодексу України), а саме: 

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає
із сформованою земельною ділянкою сільськогосподарського призначення
комунальної  власності  площею  44,7643  га  з  кадастровим  номером
5924785000:10:002:0003,  що  перевищує  норми  безоплатної  приватизації
землі та порушує вимоги ст. 79-1 та ст. 121 Земельного кодексу України;

-  у  зв’язку  із  включенням  земельної  ділянки площею  44,7643  га  з
кадастровим  номером  5924785000:10:002:0003  до  переліку  земельних
ділянок  сільськогосподарського  призначення комунальної  власності
Нижньосироватської сільської ради, право оренди на які пропонуються для
продажу на земельних торгах у формі аукціону (ч. 5 ст. 136 Земельного
кодексу України).

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Восьма сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 23 грудня 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  уповноваженої  особи  Кравченка  Сергія
Олександровича,  який  діє  в  інтересах  громадянина  Касуркіна  Матвія
Михайловича,  жителя  м.  Київ,  вул.  Ярмоли,  буд.  28/32,  кв.  25,  згідно
довіреності  від  20.09.2021  року  зареєстрованої  в  реєстрі  за  №  2231  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,
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 44,7643 га  з
кадастровим  номером  5924785000:10:002:0003,  номер  запису  про  право
власності  28102914  від  20.09.2018  року  та  рішення  7  (позачергової)  сесії
8 скликання Нижньосироватської сільської ради «Про визначення переліку
земельних ділянок для продажу прав оренди на них на земельних торгах, які
розташовані  на  території  Нижньосироватської  сільської  ради  Сумський
район Сумської  області» від  17.11.2021 року,  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.ст. 79-1, 121, 136 Земельного кодексу України), а саме: 



- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає
із сформованою земельною ділянкою сільськогосподарського призначення
комунальної  власності  площею  44,7643  га  з  кадастровим  номером
5924785000:10:002:0003,  що  перевищує  норми  безоплатної  приватизації
землі та порушує вимоги ст. 79-1 та ст. 121 Земельного кодексу України;

-  у  зв’язку  із  включенням  земельної  ділянки площею  44,7643  га  з
кадастровим  номером  5924785000:10:002:0003  до  переліку  земельних
ділянок  сільськогосподарського  призначення комунальної  власності
Нижньосироватської сільської ради, право оренди на які пропонуються для
продажу на земельних торгах у формі аукціону (ч. 5 ст. 136 Земельного
кодексу України).

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Восьма сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 23 грудня 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  уповноваженої  особи  Кравченка  Сергія
Олександровича,  який  діє  в  інтересах  громадянина  Моторного  Дмитра
Валерійовича,  жителя  м.  Київ,  Дніпровського  району,  вул.  Вифлеємська,
буд. 6, кв. 29, згідно довіреності від 20.09.2021 року зареєстрованої в реєстрі
за № 2227 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,  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 44,7643 га з  кадастровим номером 5924785000:10:002:0003, номер
запису  про  право  власності  28102914  від  20.09.2018  року  та  рішення
7 (позачергової) сесії 8 скликання Нижньосироватської сільської ради «Про
визначення переліку земельних ділянок для продажу прав оренди на них на
земельних торгах, які розташовані на території Нижньосироватської сільської
ради  Сумський  район  Сумської  області» від  17.11.2021  року,
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.ст. 79-1, 121, 136 Земельного кодексу України), а саме: 



- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає
із сформованою земельною ділянкою сільськогосподарського призначення
комунальної  власності  площею  44,7643  га  з  кадастровим  номером
5924785000:10:002:0003,  що  перевищує  норми  безоплатної  приватизації
землі та порушує вимоги ст. 79-1 та ст. 121 Земельного кодексу України;

-  у  зв’язку  із  включенням  земельної  ділянки площею  44,7643  га  з
кадастровим  номером  5924785000:10:002:0003  до  переліку  земельних
ділянок  сільськогосподарського  призначення комунальної  власності
Нижньосироватської сільської ради, право оренди на які пропонуються для
продажу на земельних торгах у формі аукціону (ч. 5 ст. 136 Земельного
кодексу України).

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Восьма сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 23 грудня 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  уповноваженої  особи  Кравченка  Сергія
Олександровича,  який  діє  в  інтересах  громадянина  Копанського  Едуарда
Васильовича, жителя м. Харків, вул. Переможців, буд. 6А, згідно довіреності
від 20.09.2021 року зареєстрованої в реєстрі за № 2221 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, 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 44,7643 га з  кадастровим номером
5924785000:10:002:0003,  номер  запису  про  право  власності  28102914
від  20.09.2018  року  та  рішення  7  (позачергової)  сесії  8  скликання
Нижньосироватської  сільської  ради  «Про  визначення  переліку  земельних
ділянок  для  продажу  прав  оренди  на  них  на  земельних  торгах,  які
розташовані  на  території  Нижньосироватської  сільської  ради  Сумський
район Сумської  області» від  17.11.2021 року,  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.ст. 79-1, 121, 136 Земельного кодексу України), а саме: 



- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає
із сформованою земельною ділянкою сільськогосподарського призначення
комунальної  власності  площею  44,7643  га  з  кадастровим  номером
5924785000:10:002:0003,  що  перевищує  норми  безоплатної  приватизації
землі та порушує вимоги ст. 79-1 та ст. 121 Земельного кодексу України;

-  у  зв’язку  із  включенням  земельної  ділянки площею  44,7643  га  з
кадастровим  номером  5924785000:10:002:0003  до  переліку  земельних
ділянок  сільськогосподарського  призначення комунальної  власності
Нижньосироватської сільської ради, право оренди на які пропонуються для
продажу на земельних торгах у формі аукціону (ч. 5 ст. 136 Земельного
кодексу України).

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Восьма сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 23 грудня 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  уповноваженої  особи  Кравченка  Сергія
Олександровича,  який  діє  в  інтересах  громадянина  Єременка  Владислава
Романовича, жителя Донецької області,  м. Слов’янськ, вул. Василевського,
буд. 10, кв. 67, згідно довіреності від 20.09.2021 року зареєстрованої в реєстрі
за № 2239 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,  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 44,7643 га з  кадастровим номером 5924785000:10:002:0003, номер
запису  про  право  власності  28102914  від  20.09.2018  року  та  рішення
7 (позачергової) сесії 8 скликання Нижньосироватської сільської ради «Про
визначення переліку земельних ділянок для продажу прав оренди на них на
земельних торгах, які розташовані на території Нижньосироватської сільської
ради  Сумський  район  Сумської  області» від  17.11.2021  року,
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.ст. 79-1, 121, 136 Земельного кодексу України), а саме: 



- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає
із сформованою земельною ділянкою сільськогосподарського призначення
комунальної  власності  площею  44,7643  га  з  кадастровим  номером
5924785000:10:002:0003,  що  перевищує  норми  безоплатної  приватизації
землі та порушує вимоги ст. 79-1 та ст. 121 Земельного кодексу України;

-  у  зв’язку  із  включенням  земельної  ділянки площею  44,7643  га  з
кадастровим  номером  5924785000:10:002:0003  до  переліку  земельних
ділянок  сільськогосподарського  призначення комунальної  власності
Нижньосироватської сільської ради, право оренди на які пропонуються для
продажу на земельних торгах у формі аукціону (ч. 5 ст. 136 Земельного
кодексу України).

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Восьма сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 23 грудня 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  уповноваженої  особи  Кравченка  Сергія
Олександровича,  який  діє  в  інтересах  громадянина  Кириченка  Павла
Андрійовича,  жителя  Черкаської  області,  Драбівського  району,
с. Золотоношка, вул. Шевченка, буд. 121, згідно довіреності від 21.09.2021 р.
зареєстрованої  в  реєстрі  за  № 2282  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, 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 44,7643 га з  кадастровим номером
5924785000:10:002:0003,  номер  запису  про  право  власності  28102914  від
20.09.2018  року  та  рішення  7  (позачергової)  сесії  8  скликання
Нижньосироватської  сільської  ради  «Про  визначення  переліку  земельних
ділянок  для  продажу  прав  оренди  на  них  на  земельних  торгах,  які
розташовані  на  території  Нижньосироватської  сільської  ради  Сумський
район Сумської  області» від  17.11.2021 року,  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.ст. 79-1, 121, 136 Земельного кодексу України), а саме: 

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає
із сформованою земельною ділянкою сільськогосподарського призначення
комунальної  власності  площею  44,7643  га  з  кадастровим  номером
5924785000:10:002:0003,  що  перевищує  норми  безоплатної  приватизації
землі та порушує вимоги ст. 79-1 та ст. 121 Земельного кодексу України;

-  у  зв’язку  із  включенням  земельної  ділянки площею  44,7643  га  з
кадастровим  номером  5924785000:10:002:0003  до  переліку  земельних
ділянок  сільськогосподарського  призначення комунальної  власності
Нижньосироватської сільської ради, право оренди на які пропонуються для
продажу на земельних торгах у формі аукціону (ч. 5 ст. 136 Земельного
кодексу України).

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Восьма сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 23 грудня 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  уповноваженої  особи  Кравченка  Сергія
Олександровича,  який  діє  в  інтересах  громадянина  Димова  Руслана
Миколайовича,  жителя  м.  Київ,  вул.  Л.  Гавро,  буд.  17,  кв.  3,  згідно
довіреності  від  21.09.2021  року  зареєстрованої  в  реєстрі  за  №  2278  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,
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 44,7643 га  з
кадастровим  номером  5924785000:10:002:0003,  номер  запису  про  право
власності  28102914  від  20.09.2018  року  та  рішення  7  (позачергової)  сесії
8 скликання Нижньосироватської сільської ради «Про визначення переліку
земельних ділянок для продажу прав оренди на них на земельних торгах, які
розташовані  на  території  Нижньосироватської  сільської  ради  Сумський
район Сумської  області» від  17.11.2021 року,  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.ст. 79-1, 121, 136 Земельного кодексу України), а саме: 



- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає
із сформованою земельною ділянкою сільськогосподарського призначення
комунальної  власності  площею  44,7643  га  з  кадастровим  номером
5924785000:10:002:0003,  що  перевищує  норми  безоплатної  приватизації
землі та порушує вимоги ст. 79-1 та ст. 121 Земельного кодексу України;

-  у  зв’язку  із  включенням  земельної  ділянки площею  44,7643  га  з
кадастровим  номером  5924785000:10:002:0003  до  переліку  земельних
ділянок  сільськогосподарського  призначення комунальної  власності
Нижньосироватської сільської ради, право оренди на які пропонуються для
продажу на земельних торгах у формі аукціону (ч. 5 ст. 136 Земельного
кодексу України).

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Восьма сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 23 грудня 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  уповноваженої  особи  Кравченка  Сергія
Олександровича,  який  діє  в  інтересах  громадянина  Поспелова  Ігоря
Володимировича,  жителя  Київської  області,  Броварського  району,
смт.  Калита,  вул.  Шевченка,  буд.  21,  кв.  56,  згідно  довіреності  від
16.09.2021 року зареєстрованої в реєстрі за № 2168 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, 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 44,7643 га з  кадастровим номером
5924785000:10:002:0003,  номер  запису  про  право  власності  28102914  від
20.09.2018  року  та  рішення  7  (позачергової)  сесії  8  скликання
Нижньосироватської  сільської  ради  «Про  визначення  переліку  земельних
ділянок  для  продажу  прав  оренди  на  них  на  земельних  торгах,  які
розташовані  на  території  Нижньосироватської  сільської  ради  Сумський
район Сумської  області» від  17.11.2021 року,  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.ст. 79-1, 121, 136 Земельного кодексу України), а саме: 

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає
із сформованою земельною ділянкою сільськогосподарського призначення
комунальної  власності  площею  44,7643  га  з  кадастровим  номером
5924785000:10:002:0003,  що  перевищує  норми  безоплатної  приватизації
землі та порушує вимоги ст. 79-1 та ст. 121 Земельного кодексу України;

-  у  зв’язку  із  включенням  земельної  ділянки площею  44,7643  га  з
кадастровим  номером  5924785000:10:002:0003  до  переліку  земельних
ділянок  сільськогосподарського  призначення комунальної  власності
Нижньосироватської сільської ради, право оренди на які пропонуються для
продажу на земельних торгах у формі аукціону (ч. 5 ст. 136 Земельного
кодексу України).

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Восьма сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 23 грудня 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  уповноваженої  особи  Кравченка  Сергія
Олександровича,  який  діє  в  інтересах  громадянина  Плискань  Ярослава
Євгенійовича,  жителя  Київської  області,  м.  Біла  Церква,  вул.  Курсова,
буд. 34, гурт, згідно довіреності від 21.09.2021 року зареєстрованої в реєстрі
за № 2304 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,  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 44,7643 га з  кадастровим номером 5924785000:10:002:0003, номер
запису  про  право  власності  28102914  від  20.09.2018  року  та  рішення
7 (позачергової) сесії 8 скликання Нижньосироватської сільської ради «Про
визначення переліку земельних ділянок для продажу прав оренди на них на
земельних торгах, які розташовані на території Нижньосироватської сільської
ради  Сумський  район  Сумської  області» від  17.11.2021  року,
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.ст. 79-1, 121, 136 Земельного кодексу України), а саме: 



- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає
із сформованою земельною ділянкою сільськогосподарського призначення
комунальної  власності  площею  44,7643  га  з  кадастровим  номером
5924785000:10:002:0003,  що  перевищує  норми  безоплатної  приватизації
землі та порушує вимоги ст. 79-1 та ст. 121 Земельного кодексу України;

-  у  зв’язку  із  включенням  земельної  ділянки площею  44,7643  га  з
кадастровим  номером  5924785000:10:002:0003  до  переліку  земельних
ділянок  сільськогосподарського  призначення комунальної  власності
Нижньосироватської сільської ради, право оренди на які пропонуються для
продажу на земельних торгах у формі аукціону (ч. 5 ст. 136 Земельного
кодексу України).

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Восьма сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 23 грудня 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  уповноваженої  особи  Кравченка  Сергія
Олександровича,  який  діє  в  інтересах  громадянина  Берещука  Ігоря
Олександровича, жителя м. Суми, проїзд 3-й Парковий, буд. 5, кв. 1, згідно
довіреності  від  03.09.2021  року  зареєстрованої  в  реєстрі  за  №  5392  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,
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 44,7643 га  з
кадастровим  номером  5924785000:10:002:0003,  номер  запису  про  право
власності  28102914  від  20.09.2018  року  та  рішення  7  (позачергової)  сесії
8 скликання Нижньосироватської сільської ради «Про визначення переліку
земельних ділянок для продажу прав оренди на них на земельних торгах, які
розташовані  на  території  Нижньосироватської  сільської  ради  Сумський
район Сумської  області» від  17.11.2021 року,  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.ст. 79-1, 121, 136 Земельного кодексу України), а саме: 



- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає
із сформованою земельною ділянкою сільськогосподарського призначення
комунальної  власності  площею  44,7643  га  з  кадастровим  номером
5924785000:10:002:0003,  що  перевищує  норми  безоплатної  приватизації
землі та порушує вимоги ст. 79-1 та ст. 121 Земельного кодексу України;

-  у  зв’язку  із  включенням  земельної  ділянки площею  44,7643  га  з
кадастровим  номером  5924785000:10:002:0003  до  переліку  земельних
ділянок  сільськогосподарського  призначення комунальної  власності
Нижньосироватської сільської ради, право оренди на які пропонуються для
продажу на земельних торгах у формі аукціону (ч. 5 ст. 136 Земельного
кодексу України).

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Восьма сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 23 грудня 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  уповноваженої  особи  Кравченка  Сергія
Олександровича,  який  діє  в  інтересах  громадянина  Гриценка  Івана
Леонідовича,  жителя  Конотопського  району,  с.  Слобода,  вул.  Солдатенка,
буд.  8,  згідно  довіреності  від  07.09.2021  року  зареєстрованої  в  реєстрі  за
№ 5519  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,  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 19,3929 га з  кадастровим номером 5924785000:04:005:0031, номер
запису  про  право  власності  28287248  від  02.10.2018  року  та  рішення
7 (позачергової) сесії 8 скликання Нижньосироватської сільської ради «Про
визначення переліку земельних ділянок для продажу прав оренди на них на
земельних торгах, які розташовані на території Нижньосироватської сільської
ради  Сумський  район  Сумської  області» від  17.11.2021  року,
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.ст. 79-1, 121, 136 Земельного кодексу України), а саме:



- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає
із сформованою земельною ділянкою сільськогосподарського призначення
комунальної  власності  площею  19,3929  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:005:0031,  що  перевищує  норми  безоплатної  приватизації
землі та порушує вимоги ст. 79-1 та ст. 121 Земельного кодексу України;

-  у  зв’язку  із  включенням  земельної  ділянки площею  19,3929  га  з
кадастровим  номером  5924785000:04:005:0031  до  переліку  земельних
ділянок  сільськогосподарського  призначення комунальної  власності
Нижньосироватської сільської ради, право оренди на які пропонуються для
продажу на земельних торгах у формі аукціону (ч. 5 ст. 136 Земельного
кодексу України).

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Восьма сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 23 грудня 2021 року
село Нижня Сироватка

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

Розглянувши  клопотання  уповноваженої  особи  Кравченка  Сергія
Олександровича,  який  діє  в  інтересах  громадянина  Шкуренка  Валерія
Сергійовича,  жителя  Сумського  району,  с.  Володимирівка,  вул.  Пушанко,
буд.  31,  згідно довіреності  від 08.09.2021 року зареєстрованої  в  реєстрі  за
№ 5549  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,  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 19,3929 га з  кадастровим номером 5924785000:04:005:0031, номер
запису  про  право  власності  28287248  від  02.10.2018  року  та  рішення
7 (позачергової) сесії 8 скликання Нижньосироватської сільської ради «Про
визначення переліку земельних ділянок для продажу прав оренди на них на
земельних торгах, які розташовані на території Нижньосироватської сільської
ради  Сумський  район  Сумської  області» від  17.11.2021  року,
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.ст. 79-1, 121, 136 Земельного кодексу України), а саме:



- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає
із сформованою земельною ділянкою сільськогосподарського призначення
комунальної  власності  площею  19,3929  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:005:0031,  що  перевищує  норми  безоплатної  приватизації
землі та порушує вимоги ст. 79-1 та ст. 121 Земельного кодексу України;

-  у  зв’язку  із  включенням  земельної  ділянки площею  19,3929  га  з
кадастровим  номером  5924785000:04:005:0031  до  переліку  земельних
ділянок  сільськогосподарського  призначення комунальної  власності
Нижньосироватської сільської ради, право оренди на які пропонуються для
продажу на земельних торгах у формі аукціону (ч. 5 ст. 136 Земельного
кодексу України).

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Восьма сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 23 грудня 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  уповноваженої  особи  Кравченка  Сергія
Олександровича, який  в  інтересах  громадянина  Простатіна  Івана
Сергійовича,  жителя  м.  Суми,  вул.  Ковпака,  буд.  81А,  кв.  38,  згідно
довіреності  від  08.09.2021  року  зареєстрованої  в  реєстрі  за  №  5574  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,
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 19,3929 га  з
кадастровим  номером  5924785000:04:005:0031,  номер  запису  про  право
власності  28287248  від  02.10.2018  року  та  рішення  7  (позачергової)  сесії
8 скликання Нижньосироватської сільської ради «Про визначення переліку
земельних ділянок для продажу прав оренди на них на земельних торгах, які
розташовані  на  території  Нижньосироватської  сільської  ради  Сумський
район Сумської  області» від  17.11.2021 року,  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.ст. 79-1, 121, 136 Земельного кодексу України), а саме:



- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає
із сформованою земельною ділянкою сільськогосподарського призначення
комунальної  власності  площею  19,3929  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:005:0031,  що  перевищує  норми  безоплатної  приватизації
землі та порушує вимоги ст. 79-1 та ст. 121 Земельного кодексу України;

-  у  зв’язку  із  включенням  земельної  ділянки площею  19,3929  га  з
кадастровим  номером  5924785000:04:005:0031  до  переліку  земельних
ділянок  сільськогосподарського  призначення комунальної  власності
Нижньосироватської сільської ради, право оренди на які пропонуються для
продажу на земельних торгах у формі аукціону (ч. 5 ст. 136 Земельного
кодексу України).

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Восьма сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 23 грудня 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  уповноваженої  особи  Кравченка  Сергія
Олександровича,  який  діє  в  інтересах  громадянки  Гаценко  Вікторії
Андріївни, жительки м. Суми, вул. Нижньосироватська, буд. 67, кв. 12, згідно
довіреності  від  08.09.2021  року  зареєстрованої  в  реєстрі  за  №  5564  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,
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 19,3929 га  з
кадастровим  номером  5924785000:04:005:0031,  номер  запису  про  право
власності  28287248  від  02.10.2018  року  та  рішення  7  (позачергової)  сесії
8 скликання Нижньосироватської сільської ради «Про визначення переліку
земельних ділянок для продажу прав оренди на них на земельних торгах, які
розташовані  на  території  Нижньосироватської  сільської  ради  Сумський
район Сумської  області» від  17.11.2021 року,  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.ст. 79-1, 121, 136 Земельного кодексу України), а саме:



- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає
із сформованою земельною ділянкою сільськогосподарського призначення
комунальної  власності  площею  19,3929  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:005:0031,  що  перевищує  норми  безоплатної  приватизації
землі та порушує вимоги ст. 79-1 та ст. 121 Земельного кодексу України;

-  у  зв’язку  із  включенням  земельної  ділянки площею  19,3929  га  з
кадастровим  номером  5924785000:04:005:0031  до  переліку  земельних
ділянок  сільськогосподарського  призначення комунальної  власності
Нижньосироватської сільської ради, право оренди на які пропонуються для
продажу на земельних торгах у формі аукціону (ч. 5 ст. 136 Земельного
кодексу України).

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Восьма сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 23 грудня 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  уповноваженої  особи  Кравченка  Сергія
Олександровича, який діє в інтересах громадянки Кошової Анни Олексіївни,
жительки м. Суми, вул. Романа Атаманюка, буд. 59, кв. 91, згідно довіреності
від 06.09.2021 року зареєстрованої в реєстрі за № 5454 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, 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 19,3929 га з  кадастровим номером
5924785000:04:005:0031,  номер  запису  про  право  власності  28287248  від
02.10.2018  року  та  рішення  7  (позачергової)  сесії  8  скликання
Нижньосироватської  сільської  ради  «Про  визначення  переліку  земельних
ділянок  для  продажу  прав  оренди  на  них  на  земельних  торгах,  які
розташовані  на  території  Нижньосироватської  сільської  ради  Сумський
район Сумської  області» від  17.11.2021 року,  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.ст. 79-1, 121, 136 Земельного кодексу України), а саме:



- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає
із сформованою земельною ділянкою сільськогосподарського призначення
комунальної  власності  площею  19,3929  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:005:0031,  що  перевищує  норми  безоплатної  приватизації
землі та порушує вимоги ст. 79-1 та ст. 121 Земельного кодексу України;

-  у  зв’язку  із  включенням  земельної  ділянки площею  19,3929  га  з
кадастровим  номером  5924785000:04:005:0031  до  переліку  земельних
ділянок  сільськогосподарського  призначення комунальної  власності
Нижньосироватської сільської ради, право оренди на які пропонуються для
продажу на земельних торгах у формі аукціону (ч. 5 ст. 136 Земельного
кодексу України).

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Восьма сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 23 грудня 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  уповноваженої  особи  Кравченка  Сергія
Олександровича, який діє в інтересах громадянина Тіток Олега Дмитровича,
жителя Сумської області, Охтирського (Тростянецького) району, с. Боромля,
пров. Ватутіна, буд. 5, згідно довіреності від 09.09.2021 року зареєстрованої в
реєстрі за № 5603 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,  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 19,3929 га з  кадастровим номером 5924785000:04:005:0031, номер
запису  про  право  власності  28287248  від  02.10.2018  року  та  рішення
7 (позачергової) сесії 8 скликання Нижньосироватської сільської ради «Про
визначення переліку земельних ділянок для продажу прав оренди на них на
земельних торгах, які розташовані на території Нижньосироватської сільської
ради  Сумський  район  Сумської  області» від  17.11.2021  року,
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.ст. 79-1, 121, 136 Земельного кодексу України), а саме:



- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає
із сформованою земельною ділянкою сільськогосподарського призначення
комунальної  власності  площею  19,3929  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:005:0031,  що  перевищує  норми  безоплатної  приватизації
землі та порушує вимоги ст. 79-1 та ст. 121 Земельного кодексу України;

-  у  зв’язку  із  включенням  земельної  ділянки площею  19,3929  га  з
кадастровим  номером  5924785000:04:005:0031  до  переліку  земельних
ділянок  сільськогосподарського  призначення комунальної  власності
Нижньосироватської сільської ради, право оренди на які пропонуються для
продажу на земельних торгах у формі аукціону (ч. 5 ст. 136 Земельного
кодексу України).

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Восьма сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 23 грудня 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  уповноваженої  особи  Кравченка  Сергія
Олександровича, який діє в інтересах громадянина  Брюховецького Богдана
Сергійовича,  жителя  Сумської  області,  Охтирського  (Тростянецького)
району,  с.  Боромля,  вул.  Харківська,  буд.  34,  кв.  3,  згідно довіреності  від
09.09.2021 року зареєстрованої в реєстрі за № 5608 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, 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 19,3929 га з  кадастровим номером
5924785000:04:005:0031,  номер  запису  про  право  власності  28287248  від
02.10.2018  року  та  рішення  7  (позачергової)  сесії  8  скликання
Нижньосироватської  сільської  ради  «Про  визначення  переліку  земельних
ділянок  для  продажу  прав  оренди  на  них  на  земельних  торгах,  які
розташовані  на  території  Нижньосироватської  сільської  ради  Сумський
район Сумської  області» від  17.11.2021 року,  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.ст. 79-1, 121, 136 Земельного кодексу України), а саме:

- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає
із сформованою земельною ділянкою сільськогосподарського призначення
комунальної  власності  площею  19,3929  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:005:0031,  що  перевищує  норми  безоплатної  приватизації
землі та порушує вимоги ст. 79-1 та ст. 121 Земельного кодексу України;

-  у  зв’язку  із  включенням  земельної  ділянки площею  19,3929  га  з
кадастровим  номером  5924785000:04:005:0031  до  переліку  земельних
ділянок  сільськогосподарського  призначення комунальної  власності
Нижньосироватської сільської ради, право оренди на які пропонуються для
продажу на земельних торгах у формі аукціону (ч. 5 ст. 136 Земельного
кодексу України).

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Восьма сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 23 грудня 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  уповноваженої  особи  Кравченка  Сергія
Олександровича,  який  діє  в  інтересах  громадянки  Жуковської  Олени
Борисівни,  жительки  м.  Суми,  вул.  Охтирська,  буд.  40,  кв.  2, згідно
довіреності  від  08.09.2021  року  зареєстрованої  в  реєстрі  за  №  5569  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,
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 19,3929 га  з
кадастровим  номером  5924785000:04:005:0031,  номер  запису  про  право
власності  28287248  від  02.10.2018  року  та  рішення  7  (позачергової)  сесії
8 скликання Нижньосироватської сільської ради «Про визначення переліку
земельних ділянок для продажу прав оренди на них на земельних торгах, які
розташовані  на  території  Нижньосироватської  сільської  ради  Сумський
район Сумської  області» від  17.11.2021 року,  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.ст. 79-1, 121, 136 Земельного кодексу України), а саме:



- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає
із сформованою земельною ділянкою сільськогосподарського призначення
комунальної  власності  площею  19,3929  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:005:0031,  що  перевищує  норми  безоплатної  приватизації
землі та порушує вимоги ст. 79-1 та ст. 121 Земельного кодексу України;

-  у  зв’язку  із  включенням  земельної  ділянки площею  19,3929  га  з
кадастровим  номером  5924785000:04:005:0031  до  переліку  земельних
ділянок  сільськогосподарського  призначення комунальної  власності
Нижньосироватської сільської ради, право оренди на які пропонуються для
продажу на земельних торгах у формі аукціону (ч. 5 ст. 136 Земельного
кодексу України).

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Восьма сесія

Восьмого скликання

Рішення

Від 23 грудня 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  уповноваженої  особи  Кравченка  Сергія
Олександровича,  який  діє  в  інтересах  громадянина  Різниченка  Михайла
Михайловича,  жителя  Охтирського  (Тростянецького)  району,  с.  Боромля,
вул. Кленова, буд. 1, згідно довіреності від 08.09.2021 року зареєстрованої в
реєстрі за № 5594 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,  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 19,3929 га з  кадастровим номером 5924785000:04:005:0031, номер
запису  про  право  власності  28287248  від  02.10.2018  року  та  рішення
7 (позачергової) сесії 8 скликання Нижньосироватської сільської ради «Про
визначення переліку земельних ділянок для продажу прав оренди на них на
земельних торгах, які розташовані на території Нижньосироватської сільської
ради  Сумський  район  Сумської  області» від  17.11.2021  року,
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.ст. 79-1, 121, 136 Земельного кодексу України), а саме:



- вказане в заяві бажане місце розташування земельної ділянки співпадає
із сформованою земельною ділянкою сільськогосподарського призначення
комунальної  власності  площею  19,3929  га  з  кадастровим  номером
5924785000:04:005:0031,  що  перевищує  норми  безоплатної  приватизації
землі та порушує вимоги ст. 79-1 та ст. 121 Земельного кодексу України;

-  у  зв’язку  із  включенням  земельної  ділянки площею  19,3929  га  з
кадастровим  номером  5924785000:04:005:0031  до  переліку  земельних
ділянок  сільськогосподарського  призначення комунальної  власності
Нижньосироватської сільської ради, право оренди на які пропонуються для
продажу на земельних торгах у формі аукціону (ч. 5 ст. 136 Земельного
кодексу України).

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН
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