УКРАЇНА
ВЕРХНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ
(позачергова)
Р І Ш Е Н Н Я
від 16 серпня 2019 року
село Верхня Сироватка
Про надання земельної ділянки
в користування
Розглянувши лист Товариства з обмеженою відповідальністю «Урожайна
країна» про надання земельної ділянки загальною площею 1,8557 га,
кадастровий номер 5924782900:01:008:0337, в оренду строком на сім років,
цільове призначення:
для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва, розташованої в селі Верхня Сироватка по вулиці 8-го Березня,
на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської
області, на якій розміщений об’єкт нерухомого майна (Виробничий комплекс
Зерносклад ), що знаходиться у власності ТОВ «Урожайна країна» (згідно
Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про
реєстрацію права власності, серія та номер: 161216790, від 27.03.2019 року,
реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 18498559247, номер запису
про право власності: 30894846), державний реєстратор: Іщенко-Амбацурмян
Людмила В’ячеславівна, Нижньосироватська сільська рада Сумського району
Сумської області), керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», відповідно до пункту «в» статті, 12,
статей 93, 122-124, частини 2 статті 134 Земельного кодексу України, Закону
України «Про оренду землі»,
Верхньосироватська сільська рада в и р і ш и л а :
1

Надати Товариству з обмеженою відповідальністю «Урожайна країна»
земельну ділянку загальною площею 1,8557 га кадастровий номер
5924782900:01:008:0337, в оренду строком на сім років, з цільовим
використанням: для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва ( код КВЦПЗ – 01.01), за рахунок земель
сільськогосподарського
призначення
комунальної
власності

Верхньосироватської сільської ради, на якій розташований об’єкт
нерухомого майна: нежитлове приміщення Виробничого комплексу
Зерносклад (реєстраційний номер об’єкта: 18498559247), розташованої в
селі Верхня Сироватка по вулиці 8-го Березня, на території
Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області,
з розміром орендної плати 5 % від нормативної грошової оцінки
земельної ділянки, за згодою сторін.
2 Тимчасово
виконуючому
обов’язки
сільського
голови
Верхньосироватської сільської ради Старинському Олександру
Петровичу в установленому порядку відповідно до законодавства
укласти договір оренди земельної ділянки з ТОВ «Урожайна країна» на
умовах, визначених у п.1.
3
Орендарю ТОВ «Урожайна країна»
забезпечити використання
земельної ділянки відповідно до її цільового призначення та умов
договору, а також здійснити державну реєстрацію права оренди в
установленому законодавством порядку.
4
Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної
комісії з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та
антикорупційної
діяльності, земельних відносин
та
охорони
навколишнього природного середовища.
Т.в.о. сільського голови

О. СТАРИНСЬКИЙ

