
                                                                                                     

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ (проект) 
від  00.11.2021                                                                               №
с. Миколаївка
Про відмову в наданні дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність

Розглянувши заяву гр. Круподера  Юрія Олександровича, жителя  с. Сад,

вул.  Університетська,  21 про  надання  розробку  проекту  землеустрою  щодо

відведення  земельної  ділянки  комунальної  власності,  орієнтовною  площею

2,00га- для ведення особистого селянського господарства за межами населеного

пункту  с.  Постольне,   на  території  Миколаївської  сільської  ради  Сумського

району Сумської області та, відповідно до пункту 34  статті 26 Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні»,   статей 12,  40,  79 1,  116,  118,  122,

Земельного  кодексу  України,  статті  50  Закону  України  «Про  землеустрій»,

сільська рада вирішила:

1. Відмовити гр. Круподеру Юрію Олександровичу в наданні дозволу на

розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки

орієнтовною  площею  2  га  у  власність  для  ведення  особистого  селянського

господарства  за  рахунок  земельної  ділянки  з  кадастровим  номером

5924786700:03:003:0314,  сільськогосподарського  призначення,  16.00  –  землі

запасу, розташованої за межами населених  пунктів на території Миколаївської

сільської  ради Сумського району Сумської  області  у зв’язку з  тим, що дана

земельна ділянка сформована як  об’єкт  цивільних прав,  а  саме:  визначена її

площа  29,0446  га га,  межа,  внесена  інформація  про  неї  до  Державного

земельного  кадастру,  право  комунальної  власності  територіальної  громади



Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської  області

зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

 2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань

інфраструктури,  комунальної  власності,  транспорту,  житлово-комунального

господарства,  благоустрою  територій  громади,  містобудування,  регулювання

земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

Сільський голова                                                                             Сергій
САМОТОЙ



                                                                                                     

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ (проект) 
від  00.11.2021                                                                               №
с. Миколаївка
Про внесення змін до договору 
оренди землі 

Розглянувши  заяву  гр.  Петросяна  Меружана  Аршоєвича про  внесення
змін до договору оренди землі від 09.01. 2015,  зареєстрованого у Державному
реєстрі  речових  прав  на  нерухоме  майно  від  09.11.2015  за  №11975385 на
земельну ділянку сільськогосподарського призначення комунальної власності
Миколаївської  сільської  ради,  площею  21,2388  га  кадастровий  номер
5924789800:08:005:0042  –для  ведення  фермерського  господарства,  про  право
пролонгації  його  строком  на  7  років,  керуючись  законом  України  «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання
колективної власності  на землю, удосконалення правил землекористування у
масивах земель  сільськогосподарського  призначення,  запобігання  рейдерству
та стимулювання зрошення в Україні» від 10.07.2018 №2498-VІІІ, ст.26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада вирішила:

1.Внести зміни до договору оренди землі від 09.01.2015, зареєстрованого
у  Державному  реєстрі  речових  прав  на  нерухоме  майно  від  09.11.2015  за
№11975385, а саме:

1.1. Замінити сторону «Орендодавця» в чинному договорі оренди землі з
Головне  Управління  Держземагенства  у  Сумській  області  на  Миколаївська
сільська рада Сумського району Сумської області.

1.2. Продовжити строк дії Договору оренди землі терміном на 7 років  до
17.11.2028.

1.3. Встановити орендну плату в розмірі 84 968,24 грн. (вісімдесят чотири
тисячі  дев’ятсот шістдесят вісім  грн 24 коп.)  за рік,  що становить  12% від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка складає 708 068,65  грн
(сімсот вісім тисяч шістдесят вісім грн 65 коп).

2.Доручити  сільському  голові  Миколаївської  сільської  ради  Самотою
С.В. укласти від імені ради  угоду про внесення змін до договору оренди землі
від  09.01.2015,  зареєстрованого  у  Державному  реєстрі  речових  прав  на
нерухоме майно від 09.11.2015 за №11975385, згідно даного рішення.



3.  Громадянину  Петросяну  М.А.  забезпечити  проведення  державної
реєстрації угоди про внесення змін до договору оренди землі від 09.01.2015,
зареєстрованого  у  Державному реєстрі  речових  прав на  нерухоме майно від
09.11.2015  за №11975385 у п’ятиденний термін.

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

Сільський голова                                                              Сергій САМОТОЙ



                                                                                                     
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ (проект) 
від  00.11.2021                                                                               №
с. Миколаївка
Про внесення змін до договору 
оренди землі 

Розглянувши  заяву  гр.  Петросяна  Меружана  Аршоєвича про  внесення
змін до договору оренди землі від 09.01.2015,  зареєстрованого у Державному
реєстрі  речових  прав  на  нерухоме  майно  від  09.11.2015  за  №11976086 на
земельну ділянку сільськогосподарського призначення комунальної власності
Миколаївської  сільської  ради,  площею  29,6900  га  кадастровий  номер
5924789800:08:005:0041  –для  ведення  фермерського  господарства  про  право
пролонгації  його  строком  на  7  років,  керуючись  законом  України  «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання
колективної власності  на землю, удосконалення правил землекористування у
масивах земель  сільськогосподарського  призначення,  запобігання  рейдерству
та стимулювання зрошення в Україні» від 10.07.2018 №2498-VІІІ, ст.26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада вирішила:

1.Внести зміни до договору оренди землі від 09.01.2015, зареєстрованого
у  Державному  реєстрі  речових  прав  на  нерухоме  майно  від  09.11.2015  за
№11976086, а саме:

1.1. Замінити сторону «Орендодавця» в чинному договорі оренди землі з
Головне  Управління  Держземагенства  у  Сумській  області  на  Миколаївська
сільська рада Сумського району Сумської області.

1.2. Продовжити строк дії Договору оренди землі терміном на 7 років  до
17.11.2028.

1.3. Встановити орендну плату в розмірі 111 915,57 грн. (сто одинадцять
тисяч  дев’ятсот  п’ятнадцять  грн  57  коп.)  за  рік,  що  становить  12% від
нормативної  грошової  оцінки  земельної  ділянки,  яка  складає  932 629,78  грн
(дев’ятсот тридцять дві тисячі шістсот двадцять дев’ять грн 78 коп).

2.Доручити  сільському  голові  Миколаївської  сільської  ради  Самотою
С.В. укласти від імені ради  угоду про внесення змін до договору оренди землі
від  09.01.  2015,  зареєстрованого  у  Державному  реєстрі  речових  прав  на
нерухоме майно від 09.11.2015 за №11976086, згідно даного рішення.



3.  Громадянину  Петросяну  М.А.  забезпечити  проведення  державної
реєстрації угоди про внесення змін до договору оренди землі від 09.01.2015,
зареєстрованого  у  Державному реєстрі  речових  прав на  нерухоме майно від
09.11.2015 за №11976086 у п’ятиденний термін.

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

Сільський голова                                                                           Сергій
САМОТОЙ



                                                                                                     
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ (проект) 
від  00.11.2021                                                                               №
с. Миколаївка
Про внесення змін до договору 
оренди землі 

Розглянувши клопотання директора ПСП «Діана»  Петросяна Меружана
Аршоєвича  про  внесення  змін  до  договору  оренди  землі  від  05  січня  2004,
зареєстрованого  у  Сумському районному відділі  Сумської  регіональної  філії
ДП «Центр  державного  земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  від
27.09.2015  за  №040561300326,  на  земельні  ділянки  сільськогосподарського
призначення  –  невитребувані  частки  (паї)  в  кількості  12  штук,  загальною
площею  27,1232  га  –  для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва  ,  про  зміну  площ  орендованих  земельних  ділянок,  в  зв’язку  з
витребуванням  земельних  часток  (паїв)  спадкоємцями,  керуючись  законом
України  «Про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  України  щодо
вирішення  питання  колективної  власності  на  землю,  удосконалення  правил
землекористування  у  масивах  земель  сільськогосподарського  призначення,
запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» від 10.07.2018
№2498-VІІІ,  ст.26  Закону України «Про місцеве  самоврядування  в  Україні»,
сільська рада вирішила:

1.Внести  зміни  до  договору  оренди  землі  від  05  січня  2004,
зареєстрованого  у  Сумському районному відділі  Сумської  регіональної  філії
ДП «Центр  державного  земельного  кадастру  при  Держкомземі  України»  від
27.09.2015 року за №040561300326, а саме:

1.1. Замінити сторону «Орендодавця» в чинному договорі оренди землі з
Сумська  районна  державна  адміністрація  на  Миколаївська  сільська  рада
Сумського району Сумської області.

1.2.  В  зв’язку  з  успадкуванням спадкоємцями земельних часток  (паїв),
виключити з договору оренди земельні ділянки в кількості 3 штук, загальною
площею 6,4593 га,  з яких 5,8111 га ріллі та 0,6482 га сіножаті з кадастровими
номерами:  5924789800:06:003:1039;   5924789800:03:002:0161;
5924789800:02:004:0124.

1.3. Встановити орендну плату в розмірі 80 828,19 грн. (вісімдесят тисяч
вісімсот двадцять вісім грн 19 коп.) за рік, що становить 12% від нормативної



грошової оцінки земельної ділянки, яка складає 673 568,21грн (шістсот сімдесят
три тисячі п’ятсот шістдесят вісім грн 21 коп).

2.Доручити  сільському  голові  Миколаївської  сільської  ради  Самотою
С.В. укласти від імені ради  угоду про внесення змін до договору оренди землі
від 05 січня 2004,  зареєстрованого у Сумському районному відділі  Сумської
регіональної  філії  ДП  «Центр  державного  земельного  кадастру  при
Держкомземі  України»  від  27.09.2015  за  №040561300326,  згідно  даного
рішення.

3.  Директору  ПСП  «Діана»  Петросяну  М.А.  забезпечити  проведення
державної реєстрації угоди про внесення змін до договору оренди землі від 05
січня  2004,  зареєстрованого  у  Сумському  районному  відділі  Сумської
регіональної  філії  ДП  «Центр  державного  земельного  кадастру  при
Держкомземі України» від 27.09.2015 за №040561300326 у п’ятиденний термін.

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

Сільський голова                                                         Сергій САМОТОЙ


