СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
V СКЛИКАННЯ ІV СЕСІЯ

РІШЕННЯ
від 12 липня 2006 року № 115 - 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. 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 додатка.
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 додатка.
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 6 додатка №2 до рішення Сумської міської ради
від 23 жовтня 2002 року № 169-МР „Про вилучення, надання та продовження
терміну користування земельними ділянками підприємствам, установам,
організаціям та підприємцям”, стосовно надання в оренду земельної ділянки по
просп. ім. М. Лушпи, 9 підприємцю Падалці Ганні Борисівні, а саме: в графу 7
замість „К= 2,0” записати „К=3,0”.

4.2 Унести зміни в пункт 1 додатка №2 до рішення Сумської міської ради
від 24 листопада 1999 року „Про вилучення та надання земельних ділянок
підприємствам, установам, організаціям і підприємцям” стосовно надання в
оренду земельної ділянки під розташування самоохороняємої стоянки по
вул. Харківській (біля буд. №40) об’єднанню громадян самоохороняємої стоянки
№1, а саме: установити розмір орендної плати в рік за землю у відсотках до
грошової оцінки земельної ділянки – 0,03.
5. Скасувати пункт 14 додатка до рішення Сумської міської ради від 22
лютого 2006 року № 1617 – МР „Про надання у постійне користування земельних
ділянок підприємствам, установам, організаціям” стосовно надання в постійне
користування земельної ділянки під розміщення житлового будинку по
вул. Кірова, 154/1 та пункт 3 додатка до рішення Сумської міської ради від 14
червня 2006 року № 58 - МР „Про надання у постійне користування земельних
ділянок підприємствам, установам, організаціям” стосовно надання в постійне
користування земельної ділянки під будівництво житлового будинку та
адміністративної будівлі по вул. Кірова, 154/2 .
6. Підприємствам, організаціям, установам та підприємцям протягом трьох
місяців 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 вилучення,
надання
в
оренду,
продовження
терміну
користування земельними ділянками підприємствам,
установам, організаціям і підприємцям та внесення
змін до рішень Сумської міської ради”
від 12 липня 2006 року № 115 - МР

№
п\п

1

СПИСОК
підприємств, установ, організацій та підприємців, у яких вилучаються земельні ділянки
Назва підприємств,
установ організацій,
прізвище, ім’я, по
Адреса земельної
Площа,
Кому передається
Підстава
батькові підприємця,
ділянки
га
земельна ділянка
ідентифікаційний код

2
1. ТОВ „Міський центр
дозвілля”,
30267644

3
Територія міського
парку ім. І.Кожедуба

4
64,0000

2. Підприємець
Романиченко Марія
Вікторівна,
2395212400
3. Державне
підприємство
„Південна залізниця”

вул. Охтирська
(зупинка громадського
транспорту „СПТУ-6”)

0,0053

вул. Привокзальна, 13

0,0656

5
6
До земель запасу
Звернення ТОВ „Міський центр
Сумської міської ради дозвілля” від 04.05.2006 р.
№ 36, стосовно вилучення
земельної ділянки
До земель запасу
Звернення підприємця
Сумської міської ради Романиченко М.В. від
12.04.2006 р. стосовно
вилучення земельної ділянки
Приватне
Звернення статутного
підприємство ”Лілея”, територіально-галузевого
30408540;
об’єднання „Південна
Підприємець Зрібняк залізниця” від 28.04.2005 р.
Сергій Миколайович, стосовно вилучення земельної
2607218110
ділянки

1

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

3
вул. Праці, 9

Міський голова

4
0,1947

5
ТОВ „Созіданіє”
34012916

6
Лист від ВАТ „Сумське
машинобудівельне наукововиробниче об’єднання
ім. М. В. Фрунзе” стосовно
передачі земельної ділянки
ТОВ „Созіданіє”

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 12 липня 2006 року № 115 - МР
СПИСОК
підприємств, установ, організацій та підприємців, яким надаються в оренду земельні ділянки
Розмір орендної
№
За рахунок яких
плати в рік за
Цільове призначення
Площа,
Назва підприємства,
п/п
установи, організації,
земельної ділянки згідно
га,
земель надається землю у відсотках
прізвище, ім’я, по
УКЦВЗ,
термін
земельна ділянка
до грошової
батькові підприємця,
адреса земельної ділянки
користуоцінки земельної
ділянки
ідентифікаційний код
вання
1
2
3
4
5
6
1. ТОВ „Альрамі”,
Землі комерційного
0,2486
За рахунок земель
4,0
21116451
використання під
5 років
житлової та
будівництво АЗС,
громадської
вул. Ковпака (навпроти
забудови Сумської
пансіонату)
міської ради
2.

Дочірнє підприємство
„Сумикооптторг”
Сумської
облспоживспілки,
31311814

Землі комерційного
використання під
розміщення оптовоторгівельної бази,
вул. Машинобудівників, 4а

0,14000
5 років

За рахунок земель
промисловості
Сумської міської
ради

3,0

Примітка

1
3.

2
Підприємець Байрамов
Рафет Гасаналі-огли,
2432810691

3
Землі комерційного
використання
під розміщення кіоску,
вул. Засумська, 12-А -1
(біля центрального ринку)

4.

Підприємець Байрамов
Наміг Гасаналі-огли,
2536821272

5.

ПВКП „Поворот”,
14006288

6.

Підприємець
Кордунян Віталій
Петрович,
2698602834

7.

Приватне підприємство
„Номінал-Агро”,
31397247

Землі комерційного
використання
під існуючим кіоском,
вул. Засумська, 12-А-2
(біля центрального ринку)
Землі комерційного
використання під
розміщеним спортивним
клубом „Козацький Вал”,
вул. Козацький вал, 1
Землі комерційного
використання під
розміщення кіоску по
ремонту взуття,
вул. К. Зеленко, 12
Землі комерційного
використання під
розміщеним магазином,
складом та гаражом,
пров. 9 Травня, 10

4
0,0070
1 рік

5
За рахунок земель
житлової та
громадської
забудови Сумської
міської ради

6
5,0

За рахунок земель
житлової та
громадської
забудови Сумської
міської ради
9/100 від За рахунок земель
0,2474
житлової та
5 років
громадської
забудови Сумської
міської ради
0,0014
За рахунок земель
1 рік
житлової та
громадської
забудови Сумської
міської ради
227/1000 За рахунок земель
від 0,4556
житлової та
2 роки
громадської
забудови Сумської
міської ради

5,0

0,0060
1 рік

3,0

1,5

3,0

договір купівліпродажу
нежилого
приміщення від
21.10.2005 року

1
8.

2
ТОВ „Созіданіє”,
34012916

3
Землі житлової забудови і
громадського призначення
під будівництво
багатоповерхового
житлового будинку,
вул. Праці, 9
Землі комерційного
використання для
Будівництва кафемагазину та офісу,
вул. Білопільский шлях (
за залізничним переїздом)

4
0,1947
5 років

5
За рахунок земель
житлової та
громадської
забудови Сумської
міської ради

9.

Підприємець Кисляк
Олександр Іванович,
2256304831

0,1000
5 років

За рахунок земель
3,0
(1,0 на період
житлової та
будівництва,
але не
громадської
забудови Сумської більше ніж на 2 роки)
міської ради

10. Сумський національний
аграрний університет,
04718013

Землі житлової забудови і
громадського призначення,
під розміщення житлового
будинку, вул. Кірова, 154/1

0,6500
10 років

За рахунок земель
житлової та
громадської
забудови Сумської
міської ради

1,0

Земельна
ділянка раніше
надавалася в
постійне
користування

11. Сумський національний
аграрний університет,
04718013

Землі житлової забудови і
громадського призначення,
під будівництво житлового
будинку та
адміністративної будівлі,
вул. Кірова,154/2

0,2850
10 років

За рахунок земель
житлової та
громадської
забудови Сумської
міської ради

1,0

Земельна
ділянка раніше
надавалася в
постійне
користування

Міський голова

6
1,0

Г.М. Мінаєв

Додаток № 3
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 12 липня 2006 року № 115 - 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
Підприємець Радько Дмитро
Васильович,
2595512954

ВАТ „Економіко-правова
фірма „Канон”,
14009795

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 ремонту взуття,
вул. Прокоф’єва, 26

4
0,0017
1 рік

6
1,5

Землі комерційного використання
під розміщеним
адміністративним приміщенням,
вул. Козацький Вал , 2

0,0855
5 років

2,0

Цільове призначення земельної
ділянки згідно УКЦВЗ,
адреса земельної ділянки

Міський голова

Г.М. Мінаєв

