
Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Тридцять друга сесія

Сьомого скликання

Рішення 

Від 14 лютого 2020 року
село Нижня Сироватка

Про внесення змін до рішень 
34 (позачергової) сесії 6 скликання 
Нижньосироватської сільської ради
від 04.04.2014 року «Про поновлення 
договору оренди землі»

Заслухавши начальника відділу земельних відносин, містобудування та
благоустрою Нижньосироватської сільської ради про необхідність внесення
змін  до  рішень  34  (позачергової)  сесії              6  скликання
Нижньосироватської  сільської  ради  від  04.04.2014  року  «Про  поновлення
договору  оренди  землі»,  якими  Низівському  споживчому  товариству
поновлювались договори оренди землі під приміщеннями магазинів, а саме:
виключити частину 3 рішень, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та рішенням Конституційного суду України від
16.04.2009 року № 7-рп/2009, Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Внести  зміни  до  рішень  34  (позачергової)  сесії  6  скликання
Нижньосироватської сільської ради від 04.04.2014 року «Про поновлення
договору  оренди  землі»,  яким  Низівському  споживчому  товариству
поновлювався  договір  оренди  земельної  ділянки  площею  0,0155  га
з  кадастровим  номером  5924785000:03:013:0090,  а  саме:  виключити
частину 3 даного рішення. 
2.  Внести  зміни  до  рішень  34  (позачергової)  сесії  6  скликання
Нижньосироватської сільської ради від 04.04.2014 року «Про поновлення
договору  оренди  землі»,  яким  Низівському  споживчому  товариству
поновлювався  договір  оренди  земельної  ділянки  площею  0,0182  га
з  кадастровим  номером  5924785000:03:011:0104,  а  саме:  виключити
частину 3 даного рішення.



3.  Внести  зміни  до  рішень  34  (позачергової)  сесії  6  скликання
Нижньосироватської сільської ради від 04.04.2014 року «Про поновлення
договору  оренди  землі»,  яким  Низівському  споживчому  товариству
поновлювався  договір  оренди  земельної  ділянки  площею  0,0676  га
з  кадастровим  номером  5924785000:03:004:0304,  а  саме:  виключити
частину 3 даного рішення.
4.  Внести  зміни  до  рішень  34  (позачергової)  сесії  6  скликання
Нижньосироватської сільської ради від 04.04.2014 року «Про поновлення
договору  оренди  землі»,  яким  Низівському  споживчому  товариству
поновлювався  договір  оренди  земельної  ділянки  площею  0,0750  га
з  кадастровим  номером  5924785000:03:004:0305,  а  саме:  виключити
частину 3 даного рішення.

Сільський голова В.Ю. Суспіцин
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