
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ШОСТА СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 00.02.2020 року                                                           № проєкт
с. Миколаївка 
Про поновлення договору оренди 
земельної ділянки загальною 
площею 1,7162га

Розглянувши лист–повідомлення  директора СВК «Миколаївський» Ю. І.
Непийводи  щодо  поновлення  Договору  оренди  землі,   право  користування
зареєстровано  у  Сумському  районному  реєстраційному  відділі  Сумської
регіональної  філії  ДП  "Центр  «ержавного  земельного  кадастру  при
Держкомземі  України   від  22.04.2010  року  №  041061300280,  на  земельні
ділянки  комунальної  власності  сільськогосподарського  призначення
(несільськогосподарські  угіддя  –  землі  під  польовими  дорогами)  загальною
площею 1,716 га, керуючись ч. 1 ст. 122 Земельного кодексу України, ч. 1–5 ст.
33 Закону України «Про оренду землі»,  ст.  26 Закону України «Про місцеве
самоврядування  в  Україні»,  ч.  1  ст.  122  та  п.  21  Перехідних  положень
Земельного кодексу України, п. 2 Договору оренди землі, державна реєстрація
від 22.04.2010 року № 041061300280,  сільська рада вирішила:

1. Поновити Договір оренди державна реєстрація  від 22.04.2010 року №
041061300280  на новий строк, а саме – 7 (Сім) років, шляхом укладення з СВК
«Миколаївський»   ідентифікаційний  код  30621518,  відповідної  додаткової
угоди про поновлення вище зазначеного Договору оренди землі від 22.04.2010
року  №  041061300280    на  земельні  ділянки  комунальної  власності
сільськогосподарського призначення (несільськогосподарські угіддя – землі під
польовими дорогами) загальною площею 1,7162 га з кадастровими номерами: 
5924785400:02:001:0559 (0,2936га); 
 5924785400:04:001:0171 (0,1773га); 
5924785400:02:001:0560 (0,7164га); 
5924785400:02:002:0099 (0,2908га); 
5924785400:04:001:0172  (0,2381га);    які  розташовані  за  межами   населених
пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської
області, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

2. Встановити  СВК «Миколаївський»   ідентифікаційний код 30621518,
орендну плату по Договору оренди державна реєстрація від  22.04.2010 року №



041061300280, за користування земельними ділянками комунальної власності
сільськогосподарського призначення (несільськогосподарські угіддя – землі під
польовими дорогами) загальною площею 1,7162 га у розмірі 12% (Дванадцять
відсотків) від діючої нормативної грошової оцінки  земельних ділянок.

5. СВК «Миколаївський»   ідентифікаційний код 30621518 забезпечити
проведення державної реєстрації  додаткової  угоди про поновлення Договору
оренди, державна реєстрація від  22.04.2010 року № 041061300280, відповідно
до  вимог  діючого  законодавства  України  та  в  п’ятиденний  строк  після
державної реєстрації права оренди землі направити копію додаткової угоди до
Управління у м. Сумах Головного управління ДФС у Сумській області.

6. Контроль за виконанням даного 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                                                                Сергій САМОТОЙ


	РІШЕННЯ

