
 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 

 

Дев’ята (позачергова) сесія 

 

Восьмого скликання 

 

Рішення 
 

Від 15 лютого 2022 року 

село Нижня Сироватка 
 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту  

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки в оренду для сінокосіння та  

випасання худоби гр. Токаренку М.Г. 
 

 

Розглянувши заяву Токаренка Миколи Григоровича, жителя с. Нижня 

Сироватка, вул. Гора, 62 про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки орієнтовною 

площею 2,00 га для сінокосіння та випасання худоби за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами населених 

пунктів на території Нижньосироватської сільської ради Сумського району, 

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

Україні», ст.ст. 12,34,122,123,124,134 та п.п. 21,23 Перехідних положень 

Земельного кодексу України, Нижньосироватська сільська рада вирішила:  
 

 1. Надати гр. Токаренку Миколі Григоровичу дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки 

орієнтовною площею 2,00 га для сінокосіння та випасання худоби із 

земель сільськогосподарського призначення комунальної власності, яка 

розташована за межами населених пунктів на території 

Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської обасті. 

 2. Площа земельної ділянки відведеної для сінокосіння та випасання 

худоби підлягає уточненню при затвердженні проекту землеустрою.  

3. Громадянину Токаренку Миколі Григоровичу 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 

 

Дев’ята (позачергова) сесія 

 

Восьмого скликання 

 

Рішення 
 

Від 15 лютого 2022 року 

село Нижня Сироватка 
 

 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Холод Г.І. 

для ведення особистого селянського господарства 
 

 

Розглянувши заяву гр. Холод Галини Іванівни, жительки с. Самотоївка,  

вул. Калініна, буд. 37 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

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

передачі її безоплатно у власність для ведення особистого селянського 

господарства в межах Нижньосироватської сільської ради, керуючись                

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

ст.ст. 12,22,116,118,121,122 та п.п. 21,23 Перехідних положень Земельного 

кодексу України, Нижньосироватська сільська рада вирішила: 
 

1. Відмовити гр. Холод Галині Іванівні у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за межами населених пунктів на території 

Нижньосироватської сільської ради у зв’язку з тим, що бажане місце 

розташування земельної ділянки співпадає із земельною ділянкою, яка 

відводиться в оренду гр. Токаренку Миколі Григоровичу для сінокосінні та 

випасання худоби. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища, містобудування та будівництва. 
 

 

 

 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 

 

 
 



 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

Дев’ята (позачергова) сесія 
 

Восьмого скликання 
 

Рішення 
 

Від 15 лютого 2022 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності з кадастровим  

номером 5924785000:11:001:0038 
 

Розглянувши заяви гр. Коротенка Сергія Олександровича, жителя                    

м. Суми, вул. Луганька, буд. 9, кв. 50, гр. Коротенко Галини Миколаївни та 

гр. Коротенка Валентина Олександровича, жителів с. Нижня Сироватка,           

вул. Шевченка, буд. 1 про надання дозволу на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної 

власності площею 6,7471 га з кадастровим номером 5924785000:11:001:0038, 

з метою подальшого отримання земельних ділянок у власність по 2,00 га для 

ведення особистого селянського господарства, керуючись ст.ст. 12,79-1 

Земельного кодексу України, ст.ст. 22,25,56 Закону України «Про 

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

Україні», враховуючи витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим 

номером 5924785000:11:001:0038, номер запису про право власності 

28387623 від 09.10.2018 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 6,7471 га 

(кадастровий номер 5924785000:11:001:0038) 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 чотири окремі 

земельні ділянки, а саме: три земельних ділянки орієнтовною площею до  

2,0 га та земельну ділянку орієнтовною площею 0,7471 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 

 

Дев’ята (позачергова) сесія 

 

Восьмого скликання 

 

Рішення 
 

Від 15 лютого 2022 року 

село Нижня Сироватка 
 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності з кадастровим  

номером 5924785000:03:004:1472 
 

 

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. Демидко 

Ольги Михайлівни, жительки с. Нижня Сироватка, вул. Литвинівка, буд. 18, 

враховуючи витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 

про реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 

5924785000:03:004:1472, номер запису про право власності 28101866 від 

20.09.2018 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 3,366 га (кадастровий номер 5924785000:03:004:1472) 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          

0,17 га та земельну ділянку площею 3,196 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 

 

Дев’ята (позачергова) сесія 

 

Восьмого скликання 

 

Рішення 
 

Від 15 лютого 2022 року 

село Нижня Сироватка 
 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту  

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність гр. Єрмоленку В.М. для  

ведення особистого селянського господарства 
 

 

Розглянувши заяву гр. Єрмоленка Валерія Миколайовича, жителя                 

с. Нижня Сироватка, вул. Супруна, буд. 10 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 за адресою: за межами населених пунктів на 

території Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської 

області, поряд із земельною ділянкою з кадастровим номером 

5924785000:07:002:0176, керуючись ст.ст. 26,59 Закону України «Про місцеве 

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

кодексу України, Нижньосироватська сільська рада вирішила: 
 

1. Надати гр. Єрмоленку Валерію Миколайовичу дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства орієнтовною площею 2,00 га за 

рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної 

власності Нижньосироватської сільської ради, яка розташована за межами 

населених пунктів на території Нижньосироватської сільської ради, з 

подальшим наданням безкоштовно у власність. 

2. Громадянину Єрмоленку Валерію Миколайовичу замовити розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в організації, що 

володіє необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі 

якої працює не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників 

або фізичної особи-підприємця, який володіє необхідним технічним і 

технологічним забезпеченням та є сертифікованим інженером-

землевпорядником. 

 

 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 



 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 

 

Дев’ята (позачергова) сесія 

 

Восьмого скликання 

 

Рішення 
 

Від 15 лютого 2022 року 

село Нижня Сироватка 
 

 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Вертій В.В. 

для ведення особистого селянського господарства 
 

 

Розглянувши заяву гр. Вертій Валерії Вікторівни, жительки с. Нижня 

Сироватка, вул. Заозерна, буд. 34 про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: с. Нижня Сироватка, в кінці земельних ділянок               

№ 2 - № 8 по вул. Заозерна, керуючись ст.ст. 12,22,81,116,118,121,122 

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

самоврядування в Україні», Нижньосироватська сільська рада вирішила: 
 

1. Відмовити гр. Вертій Валерії Вікторівні у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею     

2,00 га, яка розташована в с. Нижня Сироватка, вул. Заозерна у зв’язку з 

тим, що вказане в заяві місце розташування бажаної земельної ділянки 

співпадає із сформованою земельною ділянкою з кадастровим номером 

5924785000:03:013:0373, що відводиться у власність гр. Мостовому С.М. 

для ведення особистого селянського господарства. 

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 

 

Дев’ята (позачергова) сесія 

 

Восьмого скликання 

 

Рішення 
 

Від 15 лютого 2022 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки  

з кадастровим номером 5924785000:02:001:0314 
 

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності сільськогосподарського 

призначення загальною площею 24,3589 га з кадастровим номером 

5924785000:02:001:0314, розроблену ДП «Центр державного земельного 

кадастру», керуючись ст.ст. 26,59 Закону України «Про місцеве 

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

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

сільська рада вирішила: 
 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності сільськогосподарського 

призначення загальною площею 24,3589 га з кадастровим номером 

5924785000:02:001:0314, розташованої за межами населених пунктів на 

території Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської 

області. 

2. Поділити земельну ділянку площею 24,3589 га (кадастровий номер 

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

ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам) земель 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами 

населених пунктів на території Нижньосироватської сільської ради на три 

окремі земельні ділянки: земельну ділянку площею 0,0118 га з 

кадастровим номером 5924785000:02:001:0318, земельну ділянку площею 

1,6762 га з кадастровим номером 5924785000:02:001:0319 та земельну 

ділянку площею 22,6709 га з кадастровим номером 

5924785000:02:001:0320. 

3. Зареєструвати право комунальної власності, на утворені внаслідок 

поділу, земельні ділянки у встановленому законодавством порядку. 
 
 
 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 



 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 

 

Дев’ята (позачергова) сесія 

 

Восьмого скликання 

 

Рішення 
 

Від 15 лютого 2022 року 

село Нижня Сироватка 
 

 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Козенку В.С. 

для ведення особистого селянського господарства 
 

 

Розглянувши заяву гр. Козенка Владислава Сергійовича, жителя                        

с. Нижня Сироватка, вул. Супруна, буд. 10 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 за адресою: за межами населених пунктів на 

території Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської 

області, керуючись ст.ст. 12,19,22,58,59,60,83,118,121,122 Земельного 

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

в Україні», Нижньосироватська сільська рада вирішила: 
 

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

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за межами населених пунктів на території 

Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області, 

поряд із земельною ділянкою з кадастровим номером 

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

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

ч. 4 ст. 83 Земельного кодексу України), а саме:  

- вказане в заяві місце розташування бажаної земельної ділянки 

співпадає із землями водного фонду Нижньосироватської сільської ради 

(прибережна захисна смуга встановлена навколо водойми). 

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 

 

Дев’ята (позачергова) сесія 

 

Восьмого скликання 

 

Рішення 
 

Від 15 лютого 2022 року 

село Нижня Сироватка 
 

 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  

за адресою: с. Нижня Сироватка, вул. Шлях, 122 
 

 

Розглянувши заяви гр. Демехи Івана Івановича та гр. Демехи Ольги 

Іванівни, жителів с. Нижня Сироватка, вул. Шлях, буд. 122 про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

площею 0,0330 га за адресою: с. Нижня Сироватка, вул. Шлях, 122, 

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

Україні» та ст.ст. 12,22,118,120,121,122,125 Земельного кодексу України, 

враховуючи рішення Сумського районного суду Сумської області від 

10.06.2021 року № 587/556/19, Нижньосироватська сільська рада вирішила: 
 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

гр. Демехі Івану Івановичу – 1/3 та гр. Демехі Ользі Іванівні – 2/3 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0330 га з кадастровим номером 

5924785000:03:011:0530 за адресою: с. Нижня Сироватка, вул. Шлях, 122, 

Сумського району, Сумської області, яка виготовлена ФОП Шаховою О.С. 

2. Надати гр. Демехі Івану Івановичу (1/3 ч.) та гр. Демехі Ользі Іванівні 

(2/3 ч.) у власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

площею 0,0330 га з кадастровим номером 5924785000:03:011:0530 за 

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

вул. Шлях, 122. 

3. Відповідно до матеріалів технічної документації із землеустрою               

гр. Демехі Івану Івановичу (1/3 ч.) та гр. Демехі Ользі Іванівні (2/3 ч.) 

зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 



господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0330 га з 

кадастровим номером 5924785000:03:011:0530, яка розташована за 

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

вул. Шлях, 122. 
 

 

 

 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 

 

Дев’ята (позачергова) сесія 

 

Восьмого скликання 

 

Рішення 
 

Від 15 лютого 2022 року 

село Нижня Сироватка 
 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту  

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність гр. Овчаренко Н.А. для  

ведення особистого селянського господарства 
 

 

Розглянувши заяву гр. Овчаренко Наталії Анатоліївни, жительки                      

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

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства на території Нижньосироватської сільської ради, керуючись 

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

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

сільська рада вирішила: 
 

1. Надати гр. Овчаренко Наталії Анатоліївні дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 2,00 га для ведення особистого селянського господарства за 

рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної 

власності Нижньосироватської сільської ради за адресою: Сумська 

область, Сумський район, с. Нижня Сироватка, на території 

Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області, з 

подальшим наданням безкоштовно у власність. 

2. Громадянці Овчаренко Наталії 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 

 

Дев’ята (позачергова) сесія 

 

Восьмого скликання 

 

Рішення 
 

Від 15 лютого 2022 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про надання дозволу на розроблення проекту  

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність гр. Ковальчук А.Г. для  

ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву гр. Ковальчук Анни Григорівни, жительки с. Старе 

Село, вул. Псільська, буд. 6 про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства площею 1,3979 га з кадастровим 

номером 5924788700:08:007:0129, яка розташована за межами населених 

пунктів на території Нижньосироватської сільської ради Сумського району, 

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

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

враховуючи витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 

про реєстрацію права власності на земельну ділянку від 03.06.2019 року 

індексний номер 168936422, Нижньосироватська сільська рада вирішила: 
 

1. Надати гр. Ковальчук Анні Григорівні дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства площею 1,3979 га з кадастровим номером 

5924788700:08:007:0129 за рахунок земель запасу сільськогосподарського 

призначення комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, 

яка розташована за межами населених пунктів на території 

Нижньосироватської сільської ради, з подальшим наданням безкоштовно у 

власність. 

2. Громадянці Ковальчук Анні Григорівні 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 

 

Дев’ята (позачергова) сесія 

 

Восьмого скликання 

 

Рішення 
 

Від 15 лютого 2022 року 

село Нижня Сироватка 
 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  

у власність гр. Мостовому С.М. для ведення 

особистого селянського господарства 
 

 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність та заяву гр. Мостового Сергія Миколайовича, жителя с. Нижня 

Сироватка, вул. Шевченка, буд. 14 про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства загальною площею 2,00 га з кадастровим номером 

5924785000:03:013:0373, розташованої за адресою: с. Нижня Сироватка,              

вул. Заозерна, керуючись ст.ст. 12,22,81,116,118,121,122,125,126 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. Мостовому Сергію Миколайовичу у власність за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства площею 2,00 га з кадастровим 

номером 5924785000:03:013:0373, розташованої за адресою: с. Нижня 

Сироватка, вул. Заозерна на території Нижньосироватської сільської ради 

Сумського району Сумської області, який розроблений ДП «Центр 

державного земельного кадастру». 

2. Надати гр. Мостовому Сергію Миколайовичу безоплатно у приватну 

власність земельну ділянку для ведення особистого селянського 

господарства площею 2,00 га з кадастровим номером 

5924785000:03:013:0373 за рахунок земель запасу сільськогосподарського 

призначення комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, 

яка розташована за адресою: с. Нижня Сироватка, вул. Заозерна на 

території Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської 

області. 
 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 



 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 

 

Дев’ята (позачергова) сесія 

 

Восьмого скликання 

 

Рішення 
 

Від 15 лютого 2022 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  

у власність гр. Ігнатенку В.А. для ведення 

особистого селянського господарства 
 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність та заяву гр. Ігнатенка Валерія Анатолійовича, жителя с. Вишневе, 

вул. Вишнева, буд. 37 про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність площею 1,8475 га з кадастровим    

номером 5924788700:08:004:1148 для ведення особистого селянського 

господарства, розташованої за межами населених пунктів на території 

Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області, 

керуючись ст.ст. 12,22,81,116,118,121,122,125,126 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. Ігнатенку Валерію Анатолійовичу у власність за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності площею 

1,8475 га з кадастровим номером 5924788700:08:004:1148 для ведення 

особистого селянського господарства, розташованої за межами населених 

пунктів на території Нижньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області, який розроблений ДП «Центр державного земельного 

кадастру». 

2. Надати гр. Ігнатенку Валерію Анатолійовичу безоплатно у приватну  

власність земельну ділянку площею 1,8475 га з кадастровим номером 

5924788700:08:004:1148 для ведення особистого селянського господарства 

за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, яка 

розташована за межами населених пунктів на території 

Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумська область. 

 

 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 



 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 

 

Дев’ята (позачергова) сесія 

 

Восьмого скликання 

 

Рішення 
 

Від 15 лютого 2022 року 

село Нижня Сироватка 
 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  

у власність гр. Бороденко В.М. для ведення 

особистого селянського господарства 
 

 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність та заяву гр. Бороденко Віри Миколаївни, жительки с. Нижня 

Сироватка, пров. Перемоги, буд. 4 про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства площею 1,2040 га з кадастровим номером 

5924788700:04:001:0519, розташованої за межами населених пунктів на 

території Нижньосироватської сільської ради, керуючись ст.ст. 

12,22,81,116,118,121,122,125,126 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 у 

власність гр. Бороденко Вірі Миколаївні для ведення особистого 

селянського господарства площею 1,2040 га з кадастровим номером 

5924788700:04:001:0519, розташованої за межами населених пунктів на 

території Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської 

області, який розроблений ФОП Дмитренко С.М. 

2. Надати гр. Бороденко Вірі Миколаївні безоплатно у власність 

земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства 

площею 1,2040 га з кадастровим номером 5924788700:04:001:0519 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 

 

Дев’ята (позачергова) сесія 

 

Восьмого скликання 

 

Рішення 
 

Від 15 лютого 2022 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про виділення в натурі (на місцевості)  

земельних ділянок спадкоємцю земельної  

частки (паю) гр. Баторіній Світлані 
 

Розглянувши заяву гр. Баторіної Світлани Анатоліївни, зареєстрованої за 

адресою: Латвійська Республіка, м. Рига, Сусеяс, буд. 17 про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва загальною площею 2,6672 га, 

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

ст.ст. 3,5 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) 

земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», Нижньосироватська 

сільська рада вирішила: 
 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)                      

гр. Баторіній Світлані наданих для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, розташованих на території 

Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області, 

розроблену ФОП Степко О.В. 

2. Виділити спадкоємцю земельної частки (паю) гр. Баторіній Світлані в 

натурі (на місцевості) земельну ділянку площею 1,8712 га з кадастровим 

номером 5924788700:01:003:0151 для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (угіддя - рілля), земельну ділянку 

площею 0,5530 га з кадастровим номером 5924788700:01:006:0128 для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва (угіддя - сіножаті) 

та земельну ділянку площею 0,2430 га з кадастровим номером 

5924788700:04:004:1072 для ведення товарного сільськогосподарського 

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

землеустрою. 

3. Довести до відома гр. Баторіній Світлані про необхідність реєстрації 

права власності на земельні ділянки. 
 

 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 



 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 

 

Дев’ята (позачергова) сесія 

 

Восьмого скликання 

 

Рішення 
 

Від 15 лютого 2022 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про виділення в натурі (на місцевості)  

земельних ділянок спадкоємцю земельної  

частки (паю) гр. Теліженку О.М. 
 

Розглянувши заяву гр. Теліженка Олександра Михайловича, жителя           

м. Суми, пр. Карбишева, буд. 138, кв. 2 про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва загальною площею 3,5522 га, 

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

ст.ст. 3,5 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) 

земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», Нижньосироватська 

сільська рада вирішила: 
 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) гр. Теліженку Олександру Михайловичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Нижньосироватської 

сільської ради Сумського району Сумської області, розроблену                        

ТОВ «Полюс-С». 

2. Виділити спадкоємцю земельної частки (паю) гр. Теліженку 

Олександру Михайловичу в натурі (на місцевості) земельну ділянку 

площею 2,6653 га з кадастровим номером 5924788700:08:002:0155 для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва (угіддя - рілля), 

земельну ділянку площею 0,5530 га з кадастровим номером 

5924788700:03:005:0220 для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (угіддя - сіножаті) та земельну ділянку площею 0,3339 га з 

кадастровим номером 5924788700:08:003:0470 для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (угіддя - пасовища), відповідно до 

технічної документації із землеустрою. 

3. Довести до відома гр. Теліженка Олександра Михайловича про 

необхідність реєстрації права власності на земельні ділянки. 
 

 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
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