СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
V СКЛИКАННЯ VІІ СЕСІЯ

РІШЕННЯ
від 6 грудня 2006 року № 259 - МР
м. Суми
Про вилучення, надання в оренду,
продовження терміну користування
земельними ділянками підприємствам,
установам, організаціям і підприємцям
та внесення змін до рішень Сумської
міської ради
На підставі звернень та наданих документів, відповідно до статей 12, 124,
141, пункту 12 розділу Х Земельного кодексу України, керуючись пунктом 34
частини першої статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, Сумська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Вилучити земельні ділянки у підприємств, установ, організацій та
підприємців згідно з додатком № 1.
2. Затвердити проекти відведення та надати в оренду земельні ділянки
підприємствам, установам, організаціям та підприємцям згідно з додатком № 2
та встановити орендну плату в розмірі відповідного відсотка від грошової
оцінки земельної ділянки, вказаного у графі 6 зазначеного додатку.
3. Продовжити термін оренди земельних ділянок підприємствам,
установам, організаціям та підприємцям згідно з додатком № 3 та встановити
орендну плату в розмірі відповідного відсотка від грошової оцінки земельної
ділянки, вказаного у графі 5 зазначеного додатку.
4. На підставі рішення Сумської міської ради від 30 березня 2005 року
№ 1160-МР “Про затвердження розмірів відсотків від грошової оцінки землі,
що застосовуються для обчислення орендної плати за користування
земельними ділянками на території м. Суми” унести зміни до рішень Сумської
міської ради в частині застосування відсотків, що враховуються для
обчислення орендної плати за користування земельними ділянками, а саме:

4.1. Унести зміни в пункт 3 додатку № 2 до рішення Сумської міської ради
від 23 квітня 2003 року № 452-МР „Про вилучення, надання, продовження
терміну користування земельними ділянками підприємствам та підприємцям”
стосовно надання в оренду земельної ділянки підприємцю Корнієнко
Олександру Анатолійовичу по просп. ім. М. Лушпи, 39 А, а саме: в графу 7
замість „К=2,0” записати „К=3,0”
4.2. Унести зміни в пункт 12 додатку до рішення Сумської міської ради
від 30 березня 2005 року № 1152 - МР “Про надання в оренду земельних
ділянок підприємствам, установам, організаціям і підприємцям та внесення
змін до рішень Сумської міської ради” стосовно надання в оренду земельної
ділянки під розміщення торговельного кіоску по просп. ім. М. Лушпи, 47
підприємцю Горобець Ользі Михайлівні, а саме: в графу 6 замість цифри
„10,0” записати цифру „5,0”.
5. Унести зміни в пункт 2 до рішення Сумської міської ради від 26 березня
2003 року № 379-МР „Про затвердження меж і розмірів земельних ділянок за
підприємствами, установами, організаціями м. Суми” стосовно надання в
оренду земельної ділянки по вул. Харківській, 127 під розміщення станції
технічного обслуговування, а саме: замість „акціонерного товариства „СумиЛада”, код ЄДРПОУ 21101449 записати „Закрите акціонерне товариство
„Суми-Лада”, код ЄДРПОУ 13995579” у зв’язку зі зміною форми власності.
6. Змінити цільове призначення земельної ділянки наданої ТОВ
„Імпульс” (код. 321860121) рішенням Сумської міської ради від 25.08.2004 р.
№ 912-МР під розміщення автопарку за адресою вул. Прокоф’єва, 14 на
комерціійне використання під будівництво торговельно-побутовго комплексу
площею 0,22 га, установити орендну плату у розмірі 1% до грошової оцінки
зазначеної земельної ділянки в рік, але не більше ніж на 2 роки.
7. Змінити цільове призначення частини земельної ділянки наданої ТОВ
„Імпульс” (код. 321860121) рішенням Сумської міської ради від 05 лютого
2003 р. № 310-МР під розміщення автопарку за адресою вул. Прокоф’єва, 14
на землі житлової та громадської забудови під будівництво багатоповерхових
житлових будинків площею 1,2610 га.
8. Вважати таким, що втратив чинність пункт 3 додатка № 1 до рішення
Сумської міської ради від 27 вересня 2006 року № 189 – МР „Про вилучення,
надання в оренду, продовження терміну користування земельними ділянками
підприємствам, установам, організаціям і підприємцям та внесення змін до
рішень Сумської міської ради” стосовно вилучення у підприємця Теліженко
Світлани Федорівни земельної ділянки по вул. Охтирській (зупинка
громадського транспорту „будинок побуту”) площею 0,0030 га у зв’язку з
заявою підприємця Теліженко С. Ф.
9. Підприємствам, організаціям, установам та підприємцям протягом трьох
місяців оформити документи, що посвідчують право користування земельними
ділянками.

10. Організацію виконання цього рішення покласти на першого заступника
міського голови Бойка С. О., а контроль – на постійну комісію з питань
архітектури,
будівництва,
регулювання
земельних
відносин,
природокористування та екології (Шилов В. О.).

Міський голова

Г. М. Мінаєв

Додаток № 1
до рішення Сумської міської ради „Про вилучення,
надання
в
оренду,
продовження
терміну
користування
земельними
ділянками
підприємствам,
установам,
організаціям
і
підприємцям та внесення змін до рішень Сумської
міської ради”
від 6 грудня 2006 року № 259 - МР

№
п\п
1

СПИСОК
підприємств, установ, організацій та підприємців, у яких вилучаються земельні ділянки
Назва підприємств,
установ організацій,
Адреса земельної
Площа,
Кому передається
підприємців
ділянки
га
земельна ділянка
2

1. „Сумське
міжгалузеве
підприємство
промислового
залізничного
транспорту”
2. Сумський міський
пологовий будинок
№ 1”

Підстава

3
вул. Брянська

4
0,3537

5
ВАТ „Сумське
машинобудівельне
науково-виробниче
об’єднання
ім. М. В. Фрунзе”

6
Лист стосовно вилучення
земельної ділянки від 25.05.06
№ 181

площа Свердлова

0,0258

Приватне
підприємство
„Медсервіс”

Клопотання управління
охорони здоров’я від 17.11.05 р.
№ 1464

Міський голова

Г.М. Мінаєв

Додаток № 2
до рішення Сумської міської ради „Про вилучення,
надання
в
оренду,
продовження
терміну
користування
земельними
ділянками
підприємствам,
установам,
організаціям
і
підприємцям та внесення змін до рішень Сумської
міської ради”
від 6 грудня 2006 року № 259 - МР
СПИСОК
підприємств, установ, організацій та підприємців, яким надаються в оренду земельні ділянки
№
п/п

1
1.

Назва підприємства,
установи, організації,
прізвище, ім’я, по
батькові підприємця,
ідентифікаційний код

2
ВАТ „Сумський
хлібокомбінат”,
00374522

Цільове призначення
земельної ділянки згідно з
УКЦВЗ,
адреса земельної ділянки

Площа,
га,
термін
користування

За рахунок яких
земель надається
земельна ділянка

3
Землі підприємств іншої
промисловості під
розширення території для
розташування
автостоянки автомобілів
по перевезенню
хлібобулочних виробів,
вул. Харківська, 119

4
0,0990
5 років

5
За рахунок земель
житлової та
громадської
забудови
Сумської міської
ради

Розмір
орендної
плати в рік за
землю у
відсотках до
грошової
оцінки
земельної
ділянки

6
2,0

Примітка

7
Прилегла
територія
ВАТ „Сумський
хлібокомбінат”

1
2.

2
Приватне підприємство
«ВІТО»,
30608261

3
Землі комерційного
використання під
розміщення
торговельного кіоску,
вул. Курська, 119/2

4
0,0024
3 роки

3.

Підприємець Семенюк
Василь Мусійович,
2120524099

Землі промисловості,
транспорту, зв’язку,
енергетики, оборони та
іншого призначення під
розміщення
автопідприємства по
обслуговуванню
маршрутних таксі,
вул. Тополянська
(біля а/к «Берізка»)

0,0672
5 років

4.

СМГО „Автогаражне
товариство «Шляховик»,
33698394

Землі транспорту, зв’язку
під розміщення
автогаражів,
51-й км перегону станції
Торопилівка-Суми
(Курський м-н)

0,2022
5 років

5
За рахунок земель
житлової та
громадської
забудови
Сумської міської
ради
За рахунок земель
Сумської міської
ради

6
5,0

2,0

За рахунок земель
1,0
житлової та
на період
громадської
будівництва,
забудови
але не більше
Сумської міської ніж на 2 роки
ради

7

1
5.

2
ВАТ „Сумське
машинобудівельне
науково-виробниче
об’єднання
ім. М. В. Фрунзе”,
05747991

3
Землі підприємств іншої
промисловості під
будівництво під’їзної
колії до компресорного
виробництва,
вул. Брянська

4
0,3537
10 років

6.

ТОВ „МОНОЛІТ
”БУДІВЕЛЬНИЙ
АЛЬЯНС-СУМИ”,
33389620

Землі житлової та
громадської забудови під
будівництво
багатоповерхових 3-х
житлових будинків,
вул. Д. Коротченка (в
районі будинку № 12)

0,5400
5 років

7.

Підприємець Глущенко
Юрій Олександрович,
2559412011

Землі комерційного
використання під
розміщення службових
приміщень і торгового
залу,
вул.Козацький Вал,2

5
За рахунок земель
ВАТ „Сумське
міжгалузеве
підприємство
промислового
залізничного
транспорту” за
згодою
За рахунок земель
житлової та
громадської
забудови
Сумської міської
ради

21/1000 Землі житлової та
від 0,1134
громадської
5 років
забудови
Сумської міської
ради

6
2,0

7

1,0
на період
будівництва,
але не більше
ніж на 2 роки

6,0

Договір
оренди
частини
нежитлового
приміщення
від
06.03.2006 р.

1
8.

2
3
Підприємець Кондратенко Землі комерційного
Ольга Анатоліївна,
використання під
2283623460
розміщеним кафе,
вул. Дзержинського, 33

4
5
21/100 від Землі житлової та
громадської
0,2121
5 років
забудови
Сумської міської
ради

6
4,0

7
Договір
купівліпродажу
нежитлового
приміщення
від 20.05.04 р.

9.

ТОВ „АРТ. Бізнес Груп”,
34305007

Землі комерційного
використання під
розміщення магазину,
вул. Харківська, 1

96/1000 За рахунок земель
житлової та
від 0,5719
5 років
громадської
забудови
Сумської міської
ради

10,0

Договір
купівлі –
продажу
нежилого
приміщення
від 15.07.06 р.

10. ТОВ „АРТ. Бізнес Груп”,
34305007

Землі комерційного
використання під
розміщення магазину,
вул. Соборна, 43

11/100 від За рахунок земель
0,1628
житлової та
5 років
громадської
забудови
Сумської міської
ради

10,0

Договір
купівлі –
продажу
нежилого
приміщення
від 03.07.06 р.

11. ТОВ „АРТ. Бізнес Груп”,
34305007

Землі комерційного
використання під
розміщення магазину,
вул. Соборна, 44

54/100 від За рахунок земель
0,1160
житлової та
5 років
громадської
забудови
Сумської міської
ради

10,0

Договір
купівлі –
продажу
нежилого
приміщення
від 07.07.06 р.

1
2
12. ТОВ „АРТ. Бізнес Груп”,
34305007

3
Землі комерційного
використання під
розміщення офісних
приміщень,
вул. Засумська, 5

13. ПП „Телекомунікаційні
системи”,
31066353

Землі транспорту, зв’язку
під розміщення радіовежі,
вул. Скрябіна, 42

14. Підприємець Коваленко
Олег Леонідович,
2991908695

Землі комерційного
використання,
під розміщення гаражу,
вул. Ковпака, 22

15. ПП „НЛ-Спорт”,
31397687

Землі комерційного
використання під
розміщення спортивноторговельного комплексу,
на розі вул. Августовської
та вул. Охтирської
(навпроти зупинки)

4
5
19/100 від За рахунок земель
житлової та
0,4318
5 років
громадської
забудови
Сумської міської
ради
0,0431
За рахунок земель
5 років
промисловості
Сумської міської
ради

6
10,0

0,0530
За рахунок земель
5 років
житлової та
без права
громадської
добудови
забудови
Сумської міської
ради

2,0

Землі житлової та
громадської
забудови
Сумської міської
ради

3,0

0,0221
5 років

7
Договір
купівлі –
продажу
нежилого
приміщення
від 07.07.06 р.

3,0

Договір
купівлі –
продажу
нежилого
приміщення
від 02.08.05 р.

1
2
16. Підприємець
Горпинченко Сергій
Володимирович,
2793110533

3
Землі комерційного
призначення під
розташованим
торговельноадміністративним
приміщенням
вул. Пролетарська, 50

4
3/100 від
0,3013
5 років

5
Землі житлової та
громадської
забудови
Сумської міської
ради

6
4,5

17. ТОВ „Імпульс”,
31163036

Землі комерційного
використання
для будівництва
торговельно-побутового
комплексу,
вул. Прокоф’єва, 14

0,2848
до
25.08.14р

Землі житлової та
громадської
забудови
Сумської міської
ради

2,0

18. Підприємець Сибірцева
Ольга Михайлівна,
2258413880

Землі комерційного
використання під
розміщення офісу, кафе та
літнього майданчика,
вул. Харківська, 118/2

0,1675
5 років

За рахунок земель
житлової та
громадської
забудови
Сумської міської
ради

4,0

19. ТОВ „Аура”,
23637332

Землі комерційного
використання під
будівництво аптеки,
просп. ім. М. Лушпи, 23

0,0050
5 років

За рахунок земель
житлової та
громадської
забудови
Сумської міської
ради

3,0

7
Договір
купівлі –
продажу
нежилого
приміщення
від
20.09.2005р.

1
2
20. ТОВ „Слобожанська
промислова група”,
32778678

3
Землі комерційного
використання під
розміщення магазина,
вул. Червоногвардійська,
49 а

21. Підприємець Висєканцев
Олександр Павлович,
2039917010

Землі комерційного
використання
для розміщення
пневматичного тиру,
просп. Шевченка,
(Дитячий парк „Казка”)

Міський голова

4
0,0726
5 років

5
Землі житлової та
громадської
забудови
Сумської міської
ради

За рахунок земель
ТОВ „Міський
без права
центр дозвілля”
капітальної
(за згодою)
0,0029
2 роки

6
3,0
(1,0 на період
будівництва, але
не більше ніж на
2 роки)

2,0

забудови

Г.М. Мінаєв

7

Додаток № 3
до рішення Сумської міської ради „Про вилучення,
надання в оренду, продовження терміну оренди
земельних ділянок підприємствам, установам,
організаціям і підприємцям та внесення змін до
рішень Сумської міської ради”
від 6 грудня 2006 року № 259 - МР
СПИСОК
підприємств, установ, організацій та підприємців, яким продовжується термін оренди земельних ділянок
№
п/п

1
1.

2.

Назва підприємства,
установи, організації,
прізвище, ім’я, по батькові
підприємця,
ідентифікаційний код
2
АТЗТ «Кристал»,
14013035

Підприємець Ярош
Костянтин Борисович,
2042700175

Цільове призначення земельної
ділянки згідно УКЦВЗ,
адреса земельної ділянки

Площа, га,
термін користування

Розмір орендної плати в
рік за землю у відсотках до
грошової оцінки земельної
ділянки

3
Землі комерційного використання
під розміщеним кіоском по
торгівлі хлібопродуктами і
кондитерськими виробами,
вул. Дзержинського, 5

4
0,0030
5 років

6
2,0

Землі комерційного використання
під існуючим кіоском
хлібобулочних виробів,
вул. Черепіна, 72

0,0032
5 років

2,0

1
3.

2
Підприємець Ігнатенко
Борис Вікторович,
2135514078

3
Землі комерційного використання
під існуючим кіоском по ремонту
взуття,
вул. Кірова, 122

4
0,0015
5 років

6
1,5

4.

Підприємець Ігнатенко
Борис Вікторович,
2135514078

Землі комерційного використання
під існуючим кіоском по ремонту
взуття,
вул. Малиновського, 12

0,0014
5 років

1,5

5.

Підприємець Переяслов
Олег Анатолійович,
2584503274

Землі комерційного використання
під розміщеним кіоском по
ремонту взуття,
вул. Харківська, 4

0,0010
5 років

1,5

6.

Підприємець Ревенко
Микола Олександрович,
1825806476

Землі комерційного використання
під розміщеним мінімагазином,
вул. Інтернаціоналістів, 21/1

0,0083
5 років

3,0

7.

Редакція газети „Наша
демократична Сумщина”
(у формі ТОВ),
06710889

Землі комерційного використання
під розміщеним кафе,
вул. Шевченка, 17

0,0300
5 років

4,0

1
8.

2
Мале приватне
підприємство „Леон”

3
Землі комерційного використання
під розміщеним міні - магазином,
вул. Металургів, 1

Міський голова

4
0,0037
5 років
(до початку
реконструкції даної
території)

6
3,0

Г.М. Мінаєв

