СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
V СКЛИКАННЯ ІV СЕСІЯ

РІШЕННЯ
від 12 липня 2006 року № 80 - МР
м. Суми
Про припинення та перехід права
користування земельними ділянками
та внесення змін до рішень Сумської
міської ради
На підставі звернень та наданих документів, що посвідчують купівлюпродаж будівель і споруд, або передачу їх іншими способами громадянами,
підприємцями, підприємствами, установами і організаціями, відповідно до
статей 12, 123,124, 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. Припинити право користування земельними ділянками підприємств,
організацій, установ, підприємців та дії договорів оренди землі згідно
з додатком № 1.
2. Надати земельні ділянки підприємствам, організаціям, установам та
підприємцям згідно з додатком № 2.
3. Встановити орендну плату за землю підприємствам, установам,
організаціям та підприємцям, згідно додатку № 2 до рішення, в розмірі
відповідного відсотку від грошової оцінки земельної ділянки, зазначеного у
графі 6 вказаного додатка.
4. У зв’язку з допущеними помилками внести уточнення до рішень
Сумської міської ради, а саме:
4.1 Унести зміни в пункт 1 додатка № 2 до рішення Сумської міської
ради від 24 березня 2004 року № 749-МР „Про припинення, перехід права
користування земельними ділянками та внесення змін до рішень Сумської
міської ради” стосовно надання земельної ділянки в оренду по пров.
Терезова, 2, а саме: в графу 2 замість слів „Кувеко Сергій Васильович”
записати „Підприємець Кувеко Сергій Васильович, 2093921032” , а також в
графу 6 замість цифри „4” записати цифру „3”.

5. Підприємствам, організаціям, установам та підприємцям протягом
трьох місяців оформити документи, що посвідчують право користування
земельними ділянками.
6. Організацію виконання цього рішення покласти на першого
заступника міського голови Бойка С. О.

Міський голова

Г. М. Мінаєв

Додаток № 1
до рішення Сумської міської ради “Про припинення та
перехід права користування земельними ділянками та
внесення змін до рішень Сумської міської ради”
від 12 липня 2006 року № 80 – МР
СПИСОК
підприємств, організацій, установ та підприємців, право користування земельними ділянками яких припиняється
Підстава
№ Назва підприємств, організацій,
Адреса
Розмір
земельної ділянки
земельної
п/п
установ, прізвище, ім’я, по
ділянки,
батькові підприємців,
га
ідентифікаційний код
1
2
3
4
5
1.
ТОВ „СумиМеблі”,
вул. Воровського, 24
1,5067
Договір купівлі-продажу нежитлових будівель та
32602448
споруд від 07 грудня 2004 року
між ТОВ „СумиМеблі” та ТОВ „Група Айсберг”
2.
ВАТ „SELMІ”,
вул. Тополянська, 20
0,4528
Договір купівлі-продажу нерухомого майна від 21
04799336
квітня 2005року між ВАТ „SELMІ” та ТОВ „Група
Айсберг”
3.
Підприємець Петренко
вул. Ковпака, 87
0,0068
Договір купівлі-продажу нежитлового
Олександр Анатолійович,
приміщення, міні-магазину
2515306085
від 16 вересня 2006 року між
підприємцем Петренком О.А. та підприємцем
Бобровською С.Ю.
4. Карпова Надія Павлівна,
вул. Горького, 41
13/1000 від Договір дарування нежитлового приміщення від 30
вул. Космонавтів, 10, кв. 299
0,2474
грудня 2005 року між Карповою Надією
Павлівною та
Карповим А. В. та Карповим В. В.

1
5.

2
АТЗТ агропідприємство
„Прогрес-технологія”,
14006035
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3
вул. Кірова, 110

4
5
23/1000 від Договір купівлі-продажу нежитлового приміщення
0,7716
від 19 жовтня 2005 року між АТЗТ
агропідприємством „Прогрес-технологія” та
підприємцем
Шаповалом П. С.

Г.М. Мінаєв

Додаток № 2
до рішення Сумської міської ради “Про
припинення та перехід права користування
земельними ділянками та внесення змін до
рішень Сумської міської ради“
від 12 липня 2006 року № 80 - МР
СПИСОК
підприємств, організацій, установ та підприємців, яким надаються земельні ділянки в оренду
№
п/п

1
1.

2.

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

2
ТОВ „Група Айсберг”,
32779306

ТОВ „Група Айсберг”,
32779306

Площа,
га,
термін
користування

Підстава

3
Землі підприємств іншої
промисловості під
існуючою виробничою
базою,
вул. Воровського, 24

4
1,5067
5 років

5
Договір купівлі-продажу
нежитлових будівель та споруд
від 07 грудня 2004 року
між ТОВ „СумиМеблі” та

Землі промисловості під
розміщення виробничих
приміщень ,
вул. Тополянська, 20

0,4528
5 років

Цільове призначення
земельної ділянки згідно
УКЦВЗ,
адреса земельної ділянки

Розмір
орендної
плати за
землю у
відсотках до
грошової
оцінки
земельної
ділянки
6
1,5

ТОВ „Група Айсберг”
Договір купівлі-продажу
нерухомого майна від 21 квітня
2005року між ВАТ „SELMІ”
та ТОВ „Група Айсберг”

2,0

1
3.

2
Підприємець Бобровська
Світлана Юріївна,
2515306085

3
Землі комерційного
використання під
розміщеним мінімагазином,
вул. Ковпака, 87

4.

Підприємець Карпов
Вадим Володимирович,
2427404517

Землі комерційного
використання під
існуючим магазином,
вул. Горького, 41

5.

Підприємець Шаповал
Павло Сергійович,
2454208334

Землі комерційного
використання під
існуючим офісом,
вул. Кірова, 110
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4
0,0068
5 років

5
Договір купівлі-продажу
нежитлового приміщення
міні-магазину
від 16 вересня 2006 року між
підприємцем Петренком О.А.
та підприємцем
Бобровською С.Ю.
13/1000 Договір дарування нежитлового
від 0,2474 приміщення від 30 грудня 2005
5 років
року між Карповою Надією
Павлівною та Карповим
Андрієм Володимировичем і
Карповим Вадимом
Володимировичем
Договір купівлі-продажу
23/1000
від 0,7716 нежитлового приміщення від 19
5 років
жовтня 2005 року між АТЗТ
агропідприємством „Прогрестехнологія” та підприємцем
Шаповалом П. С.

Г.М. Мінаєв

6
3,0

6,0

4,0

