СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
V СКЛИКАННЯ ІV СЕСІЯ

РІШЕННЯ
від 19 липня 2006 року № 128 - МР
м. Суми
Про надання в оренду, зміну цільового
призначення
земельних
ділянок
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 до земель запасу землі, які знаходяться у користуванні
підсобно-виробничого сільського господарства виробничо-господарської і
комерційної асоціації „Украгробіовет” за адресою: вул. Гамалія (в районі очисних
споруд) загальною площею – 145,4000 га в тому числі: рілля – 107,1000 га,
багаторічні насадження – 3,0000 га, пасовища – 8,7000 га, господарські шляхи і
прогони – 1,9000 га, лісові землі – 24,1000 га, відкриті землі – 0,3000 га.
2. Вилучити до земель запасу землі, які знаходяться у користуванні
державного комунального підприємства по вирощуванню та реалізації
квітководекоративних рослин загальною площею – 45,4854 га в тому числі: рілля42,0000 га, господарські шляхи і прогони – 1,0000 га, лісові землі – 1,0000 га,
громадського призначення – 1,4854 га та вважати таким що втратив чинність
державний акт на право постійного користування виданий державному
комунальному підприємству по вирощуванню та реалізації квітководекоративних
рослин.
3. У зв’язку з допущеними помилками внести уточнення до рішень
Сумської міської ради, а саме:
3.1 Доповнити пункт 8 додатка №2 до рішення Сумської міської ради від 10
травня 2000 року „Про вилучення та надання земельних ділянок підприємствам,
установам, організаціям і громадянам”, а саме: установити розмір орендної плати
в рік за землю у відсотках до грошової оцінки земельної ділянки – 4,0 стосовно
надання в оренду земельної ділянки ТОВ „Трейд-Інвест” під будівництво

автозаправочних станцій стаціонарного типу по вул. Курській, 25 та вул. Кірова,
138/1.
3.2 Унести зміни в пункт 21 додатка № 2 до рішення Сумської міської ради
від 21 червня 2006 року № 64 „ Про вилучення, надання в оренду , продовження
терміну користування земельними ділянками підприємствам, установам,
організаціям і підприємствам” стосовно надання в оренду земельної ділянки по
Баумана, 54, а саме: в графу 2 замість слів „Підприємець Швачко Наталія
Іванівна” записати слова „Підприємець Швачко Надія Іванівна”.
4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки в натурі та складання документів, що посвідчують право
на земельну ділянку ТОВ „Український північно-східний інститут прикладної та
клінічної медицини” за адресою проспект ім. М.Лушпи, 54 у зв’язку з зміною
конфігурації земельної ділянки (без зміни площі земельної ділянки).
5. Вважати таким що припинив свою дію договір оренди земельної ділянки
від 24 червня 2005 року № 040561200248 за адресою вул. Петропавлівська, 93
площею 0,0009 га з підприємцем Картавченко Аллою Миколаївною з моменту
набрання чинності нового договору оренди земельної ділянки за адресою
вул. Петропавлівська на зупинці „Радянська” від 17 лютого 2006 року
№ 040661200975 площею 0,0063 га.
6. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,1780 га наданої
ТОВ «Платан» по вул. Кооперативній, 13 для розміщення майстерні, на
комерційне використання під розміщення супермаркету.
7. Надати додатково земельну ділянку ТОВ «Платан» по вул.Кооперативній,
13 для комерційного використання під благоустрій прилягаючої території площею
0,0472 га на 5 років і установити розмір орендної плати в рік за землю у відсотках
до грошової оцінки земельної ділянки – 3,0 та ТОВ „Платан” перепогодити проект
забудови на містобудівній раді.
8. Надати оренду терміном на 5 років земельну ділянку під існуючим
адміністративно-побутовим приміщенням за адресою: вул. Пролетарська, 71
площею – 0,1256 га ТОВ „Союз-Виол”, (34327906) за рахунок земель Сумського
обласного міжгосподарського об’єднання „Сумиоблагропромбуд” (договір
купівлі-продажу від 19 травня 2006 р. між ВАТ „Сумиагропромбуд” та
ТОВ „Союз-Виол”) та встановити розмір орендної плати в рік за землю у
відсотках до грошової оцінки земельної ділянки – 2,0.
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

