СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
V СКЛИКАННЯ ІV СЕСІЯ

РІШЕННЯ
від 12 липня 2006 року № 84 - МР
м. Суми
Про надання згоди (дозволу) на
розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок та
внесення змін до рішень Сумської
міської ради
На підставі звернень юридичних та фізичних осіб та наданих документів,
відповідно до статей 12, 118, 123, 124, керуючись пунктом 34 частини першої
статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Сумська
міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати згоду на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок підприємствам, установам, організаціям і підприємцям
згідно з додатком.
2. Продовжити термін дії пункту 1 додатка № 2 до рішення Сумської міської
ради від 26 жовтня 2005 року № 1446 - МР „Про надання згоди (дозволу) на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та
перепогодження технічної документації у зв’язку зі зміною цільового
призначення земельних ділянок, внесення змін до рішень Сумської міської ради”
стосовно надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки
Токаревій Анжеліці Миколаївні під будівництво та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель та споруд по вул. Поліській,132 терміном на три
місяці з моменту набуття рішенням чинності.
3. Скасувати пункт 3 додатку №2 до рішення Сумської міської ради від 29
жовтня 2004 року № 964 – МР „Про надання згоди (дозволу) на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та внесення змін до
рішень Сумської міської ради” стосовно надання згоди на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Філатовій Оксані Валеріївні для
індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва по вул.Купріна, 68 у
зв’язку з її заявою про скасування рішення.

4. Встановити термін дії рішення - шість місяців з моменту набуття ним
чинності .
5. Організацію виконання цього рішення покласти на першого заступника
міського голови Бойка С. О.

Міський голова

Г. М. Мінаєв

Додаток
до рішення Сумської міської ради „Про надання
згоди (дозволу) на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельних
ділянок та внесення змін до рішень Сумської
міської ради”
від 12 липня 2006 року № 84 - МР
СПИСОК
підприємств, установ, організацій та підприємців, яким надається згода на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок
ОрієнНазва підприємства,
товна
установи,
площа
організації,
Умови
За рахунок яких
Примітка
Цільове призначення та адреса
земель
земель намічено
№
прізвище, ім’я, по батькові
відведенземельної ділянки
ної
п/п
відведення
підприємця,
ня
ділянідентифікаційний код
ки,
га
1
2
3
4
5
6
7
Рішення
Сумської
1.
Управління міністерства
Землі оборони під розміщення
0,3800 постійне Землі житлової та
обласної ради від
внутрішніх справ України в
адміністративного корпусу,
користугромадської
02.03.06 „Про
передачу
Сумській області,
вул. Кірова,25
вання
забудови Сумської
незавершеного
міської ради
08592299
будівництва адмін.
2.

ВАТ „Сумихімпром”,
05766356

Землі промисловості
під розташування котельної
водогрійної,
селище Аварійне

0,1000

оренда

Землі промисловості,
транспорту,
зв’язку,
енергетики,
оборони та іншого
призначення

будівлі по вул.
Кірова, 25”
Існуюча будівля
котельної
водогрійної та труба
димова водогрійної
котельні (довідка
від 13.02.06 №1485)

1
3.

2
ПП „Телекомунікаційні
системи”,
31066353

4.

5.

4
0,0250

5
оренда

ЗАТ „Інститут „Сумипроект”, Землі промисловості
02497973
під розміщення виробничого
приміщення,
вул. Кірова, 25

393/10
00 від
0,7588

оренда

Релігійна громада „Введення
Богородиці у Храм”
української православної
церкви
Приватний нотаріус
Таранушич Вячеслав
Васильович,

Землі громадського призначення під
розміщення церкви,
вул. 1-а Замостянська, 100/1

0,1600

оренда

Землі Сумської
міської ради

Землі комерційного використання
під розміщеним офісом,
просп. Шевченка, 20 б

0,0392

оренда

7.

Приватне підприємство
„Технопром”,
30607975

Землі комерційного використання
під розміщення магазину,
вул. Червонопрапорна, 15

0,1425

власність

За рахунок земель
житлової та
громадської
забудови Сумської
міської ради
За рахунок земель
Клочка С.М.
(за згодою)

8.

ТОВ „Фільм С”,
31930314

Землі комерційного використання
під розміщеним культурнорозважальним комплексом
„Космос” та літнім майданчиком,
вул. Жовтнева, 12

0,1200

оренда

6.

3
Землі промисловості
під розміщення радіовежі,
вул. Харківська, 122

6
За рахунок земель
ТОВ „Домобудів
ник” (згода
ліквідатора від
06.04.06 №196)
Землі житлової та
громадської
забудови Сумської
міської ради

За рахунок земель
житлової та
громадської
забудови Сумської
міської ради

7
Договір купівліпродажу нежилого
приміщення від
09.03.2006р.

Свідоцтво про
право власності від
02.03.1994 р. №10

Договір купівлі
продажу
нерухомого майна

Передача в
уставний фонд
підприємства
земельних ділянок
гр. Клочка С.М.
(державний акт серії
ЯГ № 034296
та ЯГ № 034297 )
Договір оренди
цілісного майнового
комплексу
кінотеатру
„Космос”
до 31 серпня 2012
року

1
9.

2
ТОВ „Маркетинг-центр
ЛТД”,
21108536

3
Землі комерційного використання
під розміщення магазину,
вул. Курська, 81 а

4
0,0200

5
оренда

6
За рахунок земель
житлової та
громадської
забудови Сумської
міської ради

10.

ТОВ „Маркетинг-центр
ЛТД”,
21108536

Землі комерційного використання
під розміщення торговельного
центру,
вул. Курська, 111

0,1100

оренда

За рахунок земель
Сумського обласного
центру профілактики
ВІЛ-інфікації / СНІДу
та Сумської обласної
судово медичної
експертизи
Сумської області

11.

Підприємець Іземенко Юлія
Василівна, 2933610748

Землі комерційного вико ристання під існуючим кафе з
шиномонтажем та улаштуванням
парковки, вул. Чернігівська, 16

0,5000

оренда

12.

ТОВ „Сумська проектнобудівельна компанія
„Укрбудінвест”

Землі громадського призначення під 0,7000
будівництво житлового будинку,
вул. Нижньохолодногірська
(навпроти буд. №8 та №10)

оренда

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

Мале приватне підприємство
„Либідь”, 23994138

Землі підприємств іншої
промисловості під розташування
виробничих приміщень,
вул. Путивльська, 3

13.

Міський голова

0,6000

(при умові
перенесення та
відновлення корту та
басейну)

оренда

За рахунок земель
ВАТ „Сумське
спеціалізоване
АТП 1801” за
згодою
Г.М. Мінаєв

7

Договір куплі
продажу
нерухомого
майна

