
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ  ТРЕТЯ  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від 14.03.2019                                                                                                №  12/1
с. Миколаївка 
Про заключення договору 
оренди земельної ділянки  
ТОВ «За мир»

Розглянувши  звернення  директора  ТОВ  «За  Мир»  А.М.  Зубко  від
31.01.2019  р.  щодо  оренди  земельної  ділянки  комунальної  власності  з
кадастровим  номером  5924783200:03:002:0327,  площею  1,6193  га  -  для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, відповідно статті 33
Закону  України  «Про  оренду  землі»,  пункту  34  частини  першої  статтi  26
Закону  України  «Про  мiсцеве  самоврядування  в  Українi»,  керуючись
рішенням Сумського районного суду  в  Сумській  області  від  20  листопада
2012 року, Миколаївська сільська рада вирішила:

1. Заключити договір оренди терміном на 7 (сім) років  на 
земельну  ділянку  комунальної  власності,  площею  1,6193  га  (кадастровий
номер  5924783200:03:002:0327),  яка  розташована  за  межами  населених
пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської
області для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

2. Погодити ТОВ «За мир»  орендну плату за користування 
земельною  ділянкою,  площею  1,6193  га  (кадастровий  номер
59247853200:03:002:0327),  у розмірі 12 % від нормативно грошової оцінки
земельної ділянки.

3. Доручити сільському голові Миколаївської сільської ради 
Самотою С.В. укласти від імені сільської ради договір оренди землі згідно
данного рішення.

4. ТОВ «За мир»  забезпечити проведення державної реєстрації
додаткової угоди про заключення договору оренди зазначеної вище земельної
ділянки, площею 1,6193 га.

5. Контроль за виконанням данного рішення покласти на 
комісію з питань розвитку інфраструктури, комунальної власності, житлово-
комунального господарства, благоустрою територій громади, містобудування,
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

Сільський голова   
С.В. Самотой



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ  ТРЕТЯ  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від 14.03.2019                                                                                                №  12/2
с. Миколаївка 
Про заключення договору 
оренди земельної ділянки  
ТОВ «За мир»

Розглянувши  звернення  директора  ТОВ  «За  Мир»  А.М.  Зубко  від
31.01.2019  р.  щодо  оренди  земельної  ділянки  комунальної  власності  з
кадастровим  номером  5924783200:03:002:0331,  площею  3,4156  га  -  для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, відповідно статті 33
Закону  України  «Про  оренду  землі»,  пункту  34  частини  першої  статтi  26
Закону  України  «Про  мiсцеве  самоврядування  в  Українi»,  керуючись
рішенням Сумського районного суду  в  Сумській  області  від  20  листопада
2012 року, Миколаївська сільська рада вирішила:

1. Заключити договір оренди терміном на 7 (сім) років на земельну 
ділянку  комунальної  власності,  площею  3,4156  га    (кадастровий  номер
5924783200:03:002:0331), яка розташована за межами населених пунктів на
території  Миколаївської  сільської  ради Сумського району Сумської  області
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

2. Погодити ТОВ «За мир» орендну плату за користування земельною 
ділянкою, площею 3,4156 га (кадастровий номер 59247853200:03:002:0331),
у розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

3. Доручити сільському голові Миколаївської сільської ради Самотою С.В.
укласти від імені сільської ради договір оренди землі згідно данного рішення.

4. ТОВ «За мир»  забезпечити проведення державної реєстрації 
додаткової угоди про заключення договору оренди зазначеної вище земельної
ділянки, площею 3,4156 га.

5. Контроль за виконанням данного рішення покласти на комісію з питань
розвитку  інфраструктури,  комунальної  власності,  житлово-комунального
господарства, благоустрою територій громади, містобудування, регулювання
земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

Сільський голова                                                                  С.В. Самотой



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ  ТРЕТЯ  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від 14.03.2019                                                                                                №  12/3
с. Миколаївка 
Про заключення договору 
оренди земельної ділянки  
ТОВ «За мир»

Розглянувши  звернення  директора  ТОВ  «За  Мир»  А.М.  Зубко  від
31.01.2019  р.  щодо  оренди  земельної  ділянки  комунальної  власності  з
кадастровим  номером  5924783200:03:002:0328,  площею  2,5659  га  -  для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, відповідно статті 33
Закону  України  «Про  оренду  землі»,  пункту  34  частини  першої  статтi  26
Закону  України  «Про  мiсцеве  самоврядування  в  Українi»,  керуючись
рішенням Сумського районного суду  в  Сумській  області  від  20  листопада
2012 року, Миколаївська сільська рада вирішила:

1. Заключити договір оренди терміном на 7 (сім) років  на 
земельну  ділянку  комунальної  власності  площею  2,5659  га  (кадастровий
номер  5924783200:03:002:0328),  яка  розташована  за  межами  населених
пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської
області для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

2. Погодити ТОВ «За мир» орендну плату за користування 
земельною  ділянкою,  площею  2,5659  га  (кадастровий  номер
5924783200:03:002:0328),  у розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки
земельної ділянки.

3. Доручити сільському голові Миколаївської сільської ради 
Самотою С.В. укласти від імені сільської ради договір оренди землі згідно
данного рішення.

4. ТОВ «За мир»  забезпечити проведення державної реєстрації 
додаткової угоди про заключення договору оренди зазначеної вище земельної
ділянки, площею 2,5659 га.

5. Контроль за виконанням данного рішення покласти на 
комісію з питань розвитку інфраструктури, комунальної власності, житлово-
комунального господарства, благоустрою територій громади, містобудування,
регулювання земельних відносин та охоронина вколишнього середовища. 

Сільський голова        

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 



СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ  ТРЕТЯ  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від 14.03.2019                                                                                                №  12/4
с. Миколаївка 
Про заключення договору 
оренди земельної ділянки  
ТОВ «За мир»

Розглянувши  звернення  директора  ТОВ  «За  Мир»  А.М.  Зубко  від
31.01..2019  р.  щодо  оренди  земельної  ділянки  комунальної  власності  з
кадастровим  номером  5924783200:03:002:0330,  площею  1,8550  га  -  для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, відповідно статті 33
Закону  України  «Про  оренду  землі»,  пункту  34  частини  першої  статтi  26
Закону  України  «Про  мiсцеве  самоврядування  в  Українi»  керуючись
рішенням Сумського районного суду  в  Сумській  області  від  20  листопада
2012 року, Миколаївська сільська рада вирішила:

1. Заключити договір оренди терміном на 7 (сім) років на земельну
ділянку  комунальної  власності,  площею  1,8550  га  (кадастровий  номер
5924783200:03:002:0330), яка розташована за межами населених пунктів на
території  Миколаївської  сільської  ради Сумського району Сумської  області
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

2. Погодити ТОВ «За мир» орендну плату за користування земельною
ділянкою, площею 1,8550 га (кадастровий номер 5924783200:03:002:0330),  у
розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

3. Доручити сільському голові Миколаївської сільської ради Самотою
С.В.  укласти від  імені  сільської  ради договір  оренди землі  згідно данного
рішення.

4.  ТОВ  «За  мир»   забезпечити  проведення  державної  реєстрації
додаткової угоди про заключення договору оренди зазначеної вище земельної
ділянкип, лощею 1,8550 га.

5.  Контроль  за  виконанням  данного  рішення  покласти  на  комісію  з
питань  розвитку  інфраструктури,  комунальної  власності,  житлово-
комунального господарства, благоустрою територій громади, містобудування,
регулювання земельних відносин та охоронина вколишнього середовища. 

Сільський голова                                                                  С.В. Самотой


