СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
V СКЛИКАННЯ ІV СЕСІЯ

РІШЕННЯ
від 19 липня 2006 року № 129 - МР
м. Суми
Про передачу у власність земельних
ділянок громадянам, скасування та
внесення змін до рішень Сумської міської
ради
На підставі розробленої та наданої технічної документації по складанню
документів, що посвідчують право власності або оренди на землю, відповідно
до статей 12, 93, 116, 118, 121, 124, 125 Земельного кодексу України, керуючись
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, Сумська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Передати у власність та в оренду земельні ділянки громадянам, яким
вони були надані раніше в користування:
1.1 Для будівництва та обслуговування житлових
господарських будівель та споруд згідно з додатком № 1.

будинків,

1.2. Для ведення садівництва згідно з додатком № 3.
1.3 Для гаражного будівництва згідно з додатком № 5.
2. Передати у спільну часткову власність та в оренду земельні ділянки для
будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель та
споруд громадянам, яким належать житлові будинки на праві спільної
часткової власності згідно з додатком № 2.
Для співвласників цих об'єктів, розмір спільних часток земельних ділянок
визначається пропорційно розмірам часток спільної власності на будинок,
будівлю, споруду.
3. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок
та надати земельні ділянки громадянам згідно з розробленими проектами
відведення, згідно з додатком № 4 за умов укладання договорів про обмеження
права на земельну ділянку відповідно до Тимчасового порядку надання
земельних ділянок із земель комунальної власності у межах норм безоплатної
приватизації для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, ведення садівництва, індивідуального дачного
будівництва, будівництва індивідуальних гаражів.

4. Вважати таким, що втратив чинність пункт 248 додатка № 1 до рішення
виконавчого комітету Сумської міської Ради народних депутатів від 15 вересня
1993 року № 562 „Про передачу у власність земельних ділянок” стосовно
надання земельної ділянки по пров. Урицького, 6 площею 0,09 га для
будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель
Захарченко Анастасії Дмитрівні у зв’язку з неотриманням нею державного акта
на право власності на земельну ділянку та згідно з заявою Захарченка О. В. про
скасування рішення.
5. Вважати таким, що втратив чинність пункт 315 додатка № 1 до рішення
виконавчого комітету Сумської міської Ради народних депутатів від 18 серпня
1993 року №533 „Про передачу у приватну власність земельних ділянок”
стосовно надання земельної ділянки по вул. Руднєва, 28 площею 0,10 га для
будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель
Богданову Григорію Феоктистовичу у зв’язку з його смертю, неотриманням
ним державного акта на право власності на земельну ділянку та згідно з
заявою Юнак Р. Г. про скасування рішення.
6. Вважати таким, що втратив чинність пункт 76 додатка № 62 до
рішення виконавчого комітету Сумської міської Ради народних депутатів від 16
грудня 1993 року №723 „Про передачу у приватну власність земельних
ділянок” стосовно надання земельної ділянки №432 площею 0,048 га для
садівництва в садівничому товаристві
„Хімік-1” Фесенку Михайлу
Васильовичу у зв’язку з його смертю, неотриманням ним державного акта на
право власності на земельну ділянку та згідно з заявою Клюс Н. І. про
скасування рішення.
7. Вважати таким, що втратив чинність пункт 4 додатка № 4 до рішення
виконавчого комітету Сумської міської Ради народних депутатів від 18 серпня
1994 року № 425 „Про передачу у приватну власність земельних ділянок”
стосовно надання земельної ділянки №71 площею 0,03 га для садівництва в
садівничому товаристві „Кооператор” Зимогляду Миколі Федоровичу у зв’язку
з неотриманням ним державного акта на право власності на земельну ділянку та
згідно з його заявою про скасування рішення.
8. Вважати таким, що втратив чинність пункт 325 додатка № 51 до
рішення виконавчого комітету Сумської міської Ради народних депутатів від 16
грудня 1993 року №723 „Про передачу у приватну власність земельних
ділянок” стосовно надання земельної ділянки по пров. П. Комуни, 21 площею
0,06 га для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських
будівель Коваленку Леоніду Григоровичу у зв’язку з неотриманням ним
державного акта на право власності на земельну ділянку та згідно з заявою
Дрижової В. О. про скасування рішення.
9. Вважати таким, що втратив чинність пункт 361 додатка № 4 до рішення
виконавчого комітету Сумської міської Ради народних депутатів від 17 лютого
1994 року № 70 „Про передачу у приватну власність земель” стосовно надання
земельної ділянки по пров. Карбишева, 15 площею 0,07 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку і господарських будівель Медвєдєву
Федору Михайловичу у зв’язку з неотриманням ним державного акта на право
власності на земельну ділянку та згідно з заявою Білоцерковця Ю. М. про
скасування рішення.

10. Вважати таким, що втратив чинність пункт 2 додатка № 1 до рішення
виконавчого комітету Сумської міської Ради народних депутатів від 19 серпня
1993 року №535 „Про передачу у приватну власність земельних ділянок”
стосовно надання земельної ділянки по вул. Спортивній, 2/1 площею 0,04 га для
будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель
Іжкун Варварі Михайлівні у зв’язку з неотриманням нею державного акта на
право власності та згідно з її заявою про скасування рішення.
11. Унести зміни в пункт 4 додатка № 4 до рішення Сумської міської ради
від 14 червня 2006 року № 50 - МР „Про передачу у власність, оренду
земельних ділянок громадянам, скасування та внесення змін до рішень
Сумської міської ради” стосовно надання земельної ділянки по вул.
Володарського, 37/1 згідно з розробленим проектом відведення для будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд
Островському Леоніду Павловичу, а саме: в графу 5 замість слова „оренда”
записати слово „власність”.
12. Вважати таким, що втратив чинність пункт 82 додатка № 4 до рішення
Сумської міської ради від 28 квітня 2004 року № 792 - МР „Про передачу у
власність, оренду та зміну цільового призначення
земельних ділянок
громадянам” стосовно надання у спільну часткову власність земельної ділянки
по вул. Гайдара, 11 для будівництва та обслуговування житлового будинку і
господарських будівель Матяш Ганні Данилівні та Матяш Сергію Георгійовичу
у зв’язку з допущеною помилкою землевпорядної організації.
13. Вважати таким, що втратив чинність пункт 109 додатка № 5 до
рішення виконавчого комітету Сумської міської Ради народних депутатів від 16
грудня 1993 року №723 „Про передачу у приватну власність земельних
ділянок” стосовно надання земельної ділянки № 120 площею 0,05 га для
садівництва в садівничому товаристві „Дружба” Полиху Юрію Олексійовичу у
зв’язку з неотриманням ним державного акта на право власності на земельну
ділянку та згідно з заявою Бойченко І. Й. про скасування рішення.
14. Вважати таким, що втратив чинність пункт 9 додатка № 4 до рішення
Сумської міської ради від 29 грудня 2004 року № 982 – МР „Про передачу у
власність, оренду земельних ділянок громадянам та внесення змін до рішень
Сумської міської ради” стосовно надання у спільну часткову власність
земельної ділянки по вул. Садовій, 9 для будівництва та обслуговування
житлового будинку і господарських будівель Журбі Ользі
Вікторівні,
Гордiєвському Олександру Миколайовичу, Гордiєвській Тетяні Михайлівні у
зв’язку зі смертю Гордієвського Олександра Михайловича, неотриманням
громадянами державного акта на право власності на земельну ділянку та згідно
з заявою Гордієвської О. Ю. про скасування рішення.
15. Вважати таким, що втратив чинність пункт 66 додатка № 19 до
рішення виконавчого комітету Сумської міської Ради народних депутатів від 16
грудня 1993 року №723 „Про передачу у приватну власність земельних
ділянок” стосовно надання земельної ділянки № 97 площею 0,038 га для
садівництва в садівничому товаристві „Енергетик-1” Сухомліній Марії Іванівні
у зв’язку з неотриманням нею державного акта на право власності на земельну
ділянку та згідно з заявою Безродного Ю. А. про скасування рішення.
16. Скасувати пункт 3 додатка № 2 до рішення Сумської міської ради від
16 жовтня 2002 року № 136 - МР „Про передачу в приватну власність

земельних ділянок громадянам” стосовно надання у спільну часткову власність
земельної ділянки по пров. Пришибському, 11 для будівництва та
обслуговування житлового будинку і господарських будівель Овчаренку
Віктору Матвійовичу згідно рішення Зарічного районного суду у м. Суми від 27
липня 2004 року справа №2-2201/04.
17. Громадянам - власникам та орендарям земельних ділянок протягом
трьох місяців виготовити правовстановлюючі документи на землю.
18. Організацію виконання цього рішення покласти на першого
заступника міського голови Бойка С.О.

Міський голова

Г. М. Мінаєв

Додаток № 1
до рiшення Сумської мiської ради „Про
передачу у власність земельних ділянок
громадянам, скасування та внесення змін до
рішень Сумської міської ради”
від 19 липня 2006 року № 129 - МР

№
п/п

1
1.
2.
3.
4.

СПИСОК
громадян, яким передаються у власність земельні ділянки для будівництва
та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд
Площа за
даними
Площа
Прізвище, iм’я, по батькові
КП
Адреса земельної ділянки
згiдно з
громадянина
“Сумське
обмiром, га
міське
БТI”, га
2
3
4
5
Пилипенко Ольга Вікторівна
вул. Водна, 36
0,0590
0,0587
Овсяник Володимир Олексійович
проїзд Б. Хмельницького, 10 0,0840
0,0843
Овчаренко Віктор Матвійович
пров. Пришибський, 11
0,0872
Чанцева Оксана Олексіївна
вул. Перемоги, 25
0,0600
0,0599

Міський голова

ПередаєтьНадається
ся у
в оренду,
власнiсть,
га
га
6
0,0587
0,0843
0,0872
0,0599

Г.М. Мінаєв

7
-

Додаток № 2
до рiшення Сумської мiської ради „Про
передачу у власність земельних ділянок
громадянам, скасування та внесення змін до
рішень Сумської міської ради”
від 19 липня 2006 року № 129 - МР
СПИСОК
громадян, яким передаються у спільну часткову власність
земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд

№
п/п

Прізвище, ім´я, по батькові

Адреса земельної ділянки

1

2

3

Площа
за
даними Площа
згідно з
КП
„Сумсь обміром
(фактич
ке
на),га
міське
БТІ”,
га
4
5

1.

Гарбуз Леонід Вікторович

вул. Декабристів, 2

0,1721

2.

Матяш Ганна Данилівна

вул. Гайдара, 11

0,0590

0,1694
0,0595

Передається
у власність
відповідно
до розміру
ідеальної
частини, га

Надається
в оренду
відповідно
до розміру
ідеальної
частини, га

Розмір
ідеальної
частини від
загальної
площі
земельної
ділянки, га

6

7

8

0,0680

-

0,0297
0,0298

-

68/100 від
0,1000
½ від 0,0595
½ від 0,0595

Матяш Артем Сергійович

Міський голова

Г.М. Мінаєв

Додаток № 3
до рішення Сумської міської ради „Про
передачу у власність земельних ділянок
громадянам, скасування та внесення змін до
рішень Сумської міської ради”
від 19 липня 2006 року № 129 - МР
СПИСОК
громадян, яким передаються у власність, оренду земельні ділянки для ведення садівництва
№
п/п
1
1.

Прізвище, ім`я , по
батькові
2
Біловодський Олег
Вікторович

Адреса земельної ділянки

3
Садівничий кооператив
„Залізничник”,
ділянка №97

Міський голова

Площа
ділянки,
га
4
0,0016

Умови
надання

За рахунок яких земель

5
власність

6
За рахунок земель Сумської
міської ради

Г.М. Мінаєв

Додаток № 4
до рішення Сумської міської ради „Про передачу у
власність
земельних
ділянок
громадянам,
скасування та внесення змін до рішень Сумської
міської ради”
від 19 липня 2006 року № 129 - МР
СПИСОК

громадян, яким надаються земельні ділянки згідно з розробленими проектами відведення для будівництва
та обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд

№
п/п

Прізвище, ім’я, по
батькові, адреса
проживання
громадянина

Адреса земельної
ділянки

1
1.

2
Глобін Віталій
Вікторович,
вул. Харківська, 22,
кв. 919

3
вул. Водна, 8

2.

Токарева Анжеліка
Миколаївна,
вул. Заливна, 33, кв. 53

вул. Поліська, 132

Міський голова

Цільове призначення

4
Для обслуговування
житлового будинку,
господарських
будівель та споруд
Для будівництва та
обслуговування
житлового будинку,
господарських
будівель та споруд

Умови
надання

Загальна
площа, га

За рахунок яких
земель надається

5
власність

6
0,0432

7
За рахунок земель
житлової та
громадської
забудови Сумської
міської ради

власність

0,1000

За рахунок земель
житлової та
громадської
забудови Сумської
міської ради

Г.М. Мінаєв

Додаток № 5
до рiшення Сумської мiської ради „Про
передачу у власність земельних ділянок
громадянам, скасування та внесення змін
до рішень Сумської міської ради”
від 19 липня 2006 року № 129 - МР
СПИСОК
громадян, яким передаються у
власність земельні ділянки для гаражного будівництва
№
п/п
1
1.

Прізвище, ім`я , по
батькові
2
Козинець Роман
Володимирович

Міський голова

Назва
гаражного
кооперативу
3
Автогаражний
кооператив
“Україна-2 ”

№
ділянки
4
10
ряд 2

Площа
ділянки,
кв.м
5
0,0022

Умови
надання
6
власність

Г.М. Мінаєв

