СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
V СКЛИКАННЯ VІ СЕСІЯ

РІШЕННЯ
від 25 жовтня 2006 року № 213 - МР
м. Суми
Про 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. Надати в оренду земельні ділянки підприємствам, установам,
організаціям та підприємцям згідно з додатком № 1 та встановити орендну
плату в розмірі відповідного відсотка від грошової оцінки земельної ділянки,
вказаного у графі 6 зазначеного додатка.
2. Продовжити термін оренди земельних ділянок 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 5 зазначеного додатка.
3. Доповнити пункт 2 рішення Сумської міської ради від 12 липня 2006
року № 99 - МР „Про надання в оренду ЗАТ КБ „Приватбанк” земельної
ділянки за адресою: майдан Незалежності, 3” словами та викласти в такій
редакції: замість слів „Надати в оренду на 5 років земельну ділянку за
адресою: майдан Незалежності, 3 площею 0,4000 га під будівництво офісних
банківських приміщень ЗАТ КБ „Приватбанк”, 14360570 та встановити
орендну плату в розмірі 5,0 відсотків від грошової оцінки земельної ділянки”
записати „Надати в оренду на 5 років земельну ділянку за адресою: майдан
Незалежності, 3 площею 0,4000 га під будівництво офісних банківських
приміщень ЗАТ КБ „Приватбанк”, 14360570. Встановити орендну плату в
розмірі 1,0 відсотку на період будівництва, але не більше, ніж на два роки.

Після завершення будівництва встановити орендну плату в розмірі 5,0
відсотків від грошової оцінки земельної ділянки”.
4. Припинити право користування земельною ділянкою Сумському
театру для дітей та юнацтва (код 053399700) за адресою: м. Суми,
вул. Жовтнева, 12 площею 0,0126 га за згодою на припинення права
користування земельної ділянки від Сумського театру для дітей та юнацтва
від 29.08.06 р. в зв’язку з її невикористанням.
5. Припинити право користування частиною земельної ділянки
ВАТ „Сумихімпром” площею 1,82 га, що знаходиться за адресою:
вул. Прикордонна та передати до земель запасу Сумської міської ради
зазначену земельну ділянку.
6. Підприємствам, організаціям, установам та підприємцям в
трьохмісячний термін оформити документи, що посвідчують право
користування земельними ділянками.
7. 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 надання в
оренду, продовження терміну користування
земельними ділянками підприємствам, установам,
організаціям і підприємцям та внесення змін до
рішень Сумської міської ради”
від 25 жовтня 2006 року № 213 - 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
ТОВ „Український
промисловий банк”,
19357325

Цільове призначення
земельної ділянки згідно
УКЦВЗ,
адреса земельної ділянки

3
Землі комерційного
використання
під розміщення Сумської
філії
ТОВ „Укрпромбанк”,
вул. Петропавлівська, 62

Розмір
орендної
Площа, га, За рахунок яких
термін
земель надається плати в рік за
користуземлю у
земельна ділянка
вання
відсотках до
грошової
оцінки
земельної
ділянки
4
5
6
5,0
0,1369
За рахунок земель
житлової та
5 років
громадської
забудови
Сумської міської
ради

Примітка

7
Договір оренди
комунального
майна з
31.01.2006р. до
31.01.2031р.

1
2.

2
Підприємець Мазанік
Сергій Володимирович,
2568807552

3.

Приватне підприємство
„Медсервіс”,
32462971

4.

Приватне підприємство
„Вулкан”,
14020294

5.

ТОВ „Дитячий одяг”,
14005538

3
Землі комерційного
використання під
розміщення мінімагазину,
вул. Черепіна, 36/1

4
0,0076
5 років

5
6
3,0
За рахунок земель
житлової та
(1,0 на період
(за умови
громадської
будівництва,
благоустрою
забудови
але не більше
прилеглої
Сумської міської
ніж на 2
території)
ради
роки)
Землі комерційного
0,0120
За рахунок земель
3,0
використання під
Сумської міської (1,0 на період
5 років
будівництво аптеки,
клінічної лікарні будівництва,
вул. 20 років Перемоги, 13
№ 1 (за згодою)
але не
більше, ніж
на 2 роки)
Землі комерційного
використання під
будівництво пункту
дрібного ремонту
автомобілів,
вул. Курська, 35 а

0,0150
5 років

За рахунок земель
житлової та
громадської
забудови
Сумської міської
ради

2,0

Землі комерційного
використання
для розміщення ательє
та кафе,
вул. Шевченка, 2

29/100
від
0,0978
5 років

За рахунок земель
житлової та
громадської
забудови
Сумської міської
ради

4,0

7

Свідоцтва про
право власності
на нежитлові
приміщення

1
6

7

2
ТОВ „Агат”,
32779540

ТОВ „Форум”,
32779577

3
Землі комерційного
використання
для розміщення
інтернет-кафе,
вул. Шевченка, 2

4
8/100
від
0,0978

5
За рахунок земель
житлової та
громадської
забудови
Сумської міської
ради

6
2,0

Землі комерційного
36/100 від За рахунок земель
використання
0,0978
житлової та
громадської
для розміщення магазину,
5 років
вул. Шевченка, 2
забудови
Сумської міської
ради

3,0

5 років

7
Договір купівлі продажу
нежитлового
приміщення від
08.10.2004 р. між

ТОВ „Дитячий
одяг” та ТОВ
„Агат”

Договір купівлі продажу
нежитлового
приміщення від
08.10.2004 р. між
ТОВ „Дитячий
одяг” та ТОВ
„Форум”

1
8.

2
Підприємець
Гриценко Юрій
Миколайович,
2413404635
Підприємець
Корогодський Сергій,
1974114851

9.

ТОВ „Фільм–С”,
31930314

3
Землі комерційного
використання
під розташування
готельного комплексу
(зміна цільового
призначення),
вул. 2-га Харківська, 12

4
1/2 від
0,2000
1/2 від
0,2000
5 років

5
За рахунок земель
підприємця
Гриценка Юрія
Миколайовича
та підприємця
Корогодського
Сергія

6
3,0

7
Договір купівлі
продажу
приміщення від
28.03.2003 р.

(зміна цільового
призначення)

Землі комерційного
використання під
розміщеним культурнорозважальним
комплексом «Космос»,
літнім майданчиком та
для облаштування
благоустрою території,
вул. Жовтнева, 12

Міський голова

0,1578
з них
0,1505
0,0073
5 років

За рахунок земель
житлової та
громадської
забудови
Сумської міської
ради
(0,0126 га за

4,0
8,0

рахунок Сумського
театру для дітей та
юнацтва за згодою
земельна ділянка
театром не
використовується)

Г.М. Мінаєв

Договір
оренди
цілісного
майнового
комплексу
кінотеатру
«Космос» до
31 серпня
2012 року

Додаток № 2
до рішення Сумської міської ради „Про надання
в оренду, продовження терміну користування
земельними
ділянками
підприємствам,
установам, організаціям і підприємцям та
внесення змін до рішень Сумської міської ради”
від 25 жовтня 2006 року № 213 - МР
СПИСОК
підприємств, установ, організацій та підприємців, яким продовжується термін оренди земельних ділянок
№
п/п

1
1.

Назва підприємства,
установи, організації,
прізвище, ім’я, по батькові
підприємця,
ідентифікаційний код
2
Товариство з обмеженою
відповідальністю
„Магазин № 218”,
23290986

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 мінімагазином,
вул. Харківська, (зупинка СКД)

4
0,0043
5 років

6
3,0

Міський голова

Г.М. Мінаєв

