
Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Двадцять третя (позачергова) сесія

Сьомого скликання

Рішення 

Від 15 лютого 2019 року
село Нижня Сироватка

Про затвердження технічної 
документації із землеустрою та 
надання земельних ділянок 
в оренду ТОВ «ФТГ ГРУП» 

Розглянувши  технічну  документацію  із  землеустрою  та клопотання
представника ТОВ  «ФТГ ГРУП» про  затвердження технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі
(на  місцевості)  для  розміщення  та  експлуатації  основних,  підсобних  і
допоміжних будівель  та  споруд  підприємств  переробної,  машинобудівної  та
іншої  промисловості  та  надання  земельних  ділянок  в  оренду  терміном  на
25  років  за  адресою:  с.  Нижня  Сироватка,  вул.  Сумська,  80А,  80  Б  та
вул.  Набережна  на  території  Нижньосироватської  сільської  ради  Сумського
району,  керуючись  ст.  26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні»  та  ст.ст.  12,66,93,120,122,123,124,125,126,  ч.  2  ст.  134  Земельного
кодексу України, частинами 3,6 розділу ІІ Прикінцеві та перехідні положення
Закону  України  «Про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  України
щодо  розмежування  земель  державної  та  комунальної  власності»,
Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1. Затвердити технічну документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення)  меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості)
Товариству  з  обмеженою  відповідальністю  «ФТГ  ГРУП»  для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель
та  споруд  підприємств  переробної,  машинобудівної  та  іншої
промисловості за адресою: Сумська область, Сумський район, с. Нижня
Сироватка, вул. Сумська, 80А, 80 Б та вул. Набережна, розроблену ФОП
Христич К.І.

2. Відповідно до матеріалів технічної документації із землеустрою надати
в  оренду  терміном  на  25  років  Товариству  з  обмеженою



відповідальністю  «ФТГ  ГРУП» земельну  ділянку  площею  2,9490  га
(кадастровий  номер  5924785000:03:005:0988)  для  розміщення  та
експлуатації  основних,  підсобних  і  допоміжних  будівель  та  споруд
підприємств  переробної,  машинобудівної  та  іншої  промисловості  із
земель  промисловості  земель  запасу  комунальної  власності
Нижньосироватської  сільської  ради  та  встановити  орендну  плату  в
розмірі  3 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка
розташована за адресою: с. Нижня Сироватка, вул. Сумська 80А, 80Б,
Сумського району, Сумської області.

3. Відповідно до матеріалів технічної документації із землеустрою надати
в  оренду  терміном  на  25  років  Товариству  з  обмеженою
відповідальністю  «ФТГ  ГРУП» земельну  ділянку  площею  0,0648  га
(кадастровий  номер  5924785000:03:005:0989)  для  розміщення  та
експлуатації  основних,  підсобних  і  допоміжних  будівель  та  споруд
підприємств  переробної,  машинобудівної  та  іншої  промисловості  із
земель  промисловості  земель  запасу  комунальної  власності
Нижньосироватської  сільської  ради  та  встановити  орендну  плату  в
розмірі  3 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка
розташована  за  адресою:  с.  Нижня  Сироватка,  вул.  Сумська  80А,
Сумського району, Сумської області.

4. Відповідно до матеріалів технічної документації із землеустрою надати
в  оренду  терміном  на  25  років  Товариству  з  обмеженою
відповідальністю  «ФТГ  ГРУП» земельну  ділянку  площею  1,00  га
(кадастровий  номер  5924785000:04:007:0017)  для  розміщення  та
експлуатації  основних,  підсобних  і  допоміжних  будівель  та  споруд
підприємств  переробної,  машинобудівної  та  іншої  промисловості   із
земель  промисловості  земель  запасу  комунальної  власності
Нижньосироватської  сільської  ради  та  встановити  орендну  плату  в
розмірі  3 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка
розташована  за  адресою:  с.  Нижня  Сироватка,  вул.  Набережна,
Сумського району, Сумської області.

5. Зобов’язати Грач  Олену  Федорівну,  директора ТОВ  «ФТГ  ГРУП»  в
місячний  термін  укласти  з  Нижньосироватською  сільською  радою  в
особі  сільського  голови  Суспіцина  Вячеслава  Юрійовича  договори
оренди  землі  та  зареєструвати  його  відповідно  до  вимог  чинного
законодавства.

Сільський голова В.Ю. Суспіцин


