
 

 

 

 

 

 

ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХV сесія міської ради VІІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

від 05.09.2017 № 894 

 

Про затвердження документації 

із землеустрою, передачу в 

оренду земельних ділянок 

 

Розглянувши клопотання громадян та суб’єктів господарювання, 

документацію із землеустрою щодо відведення в оренду земельних ділянок, 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

містобудування, архітектури, комунальної власності та регулювання земельних 

відносин від 21.06.2017 (протокол № 8), від 26.07.2017 (протокол № 11), 

відповідно до статей 12, 92, 93, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 141, 142, 149, 186, 

186-1 Земельного кодексу України, статей 19, 50, 55 Закону України «Про 

землеустрій», Закону України «Про оренду землі», керуючись пунктом 34 

частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Передати в оренду, строком на 5 (п’ять) років, товариству з обмеженою 

відповідальністю «Південьторг» (код ЄДРПОУ – 39986909) земельну ділянку, 

площею 1,7771 га, із земель, наданих в оренду товариству з обмеженою 

відповідальністю «АТП-1263», по вул. Перекопській, 169, під розміщення 

складських приміщень, категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

Кадастровий номер земельної ділянки: 6510136300:31:001:0037. 

2. Передати в оренду, строком на 5 (п’ять) років, фізичній особі-

підприємцю Романчак Світлані Василівні (ідентифікаційний номер – 

3167313106) земельну ділянку, площею 0,0009 га, із земель, що перебували в 

оренді ФОП Толошного Ю.П., по просп. Святих Кирила та Мефодія (Георгія 

Димитрова), 20, під перукарню, категорія земель – землі житлової та 

громадської забудови. 

Кадастровий номер земельної ділянки: 6510136600:04:003:0106. 
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3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення в оренду земельної 

ділянки, вилучити із земель, що перебувають у постійному користуванні 

Херсонського державного підприємства матеріально-технічного забезпечення 

«Херсонресурси», земельну ділянку, площею 1,7626 га, по Миколаївському 

шосе, 5 км, та передати її в оренду, строком на 5 (п’ять) років, малому 

приватному підприємству фірмі «Ерідон» (код ЄДРПОУ – 19420704), під 

виробничою базою та складськими приміщеннями, категорія земель – землі 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення. 

Кадастровий номер земельної ділянки: 6510136600:01:001:0849. 

4. Внести зміни до підпунктів 4.1 та 4.3 рішення міської ради 

від 07.07.2016 № 275 про затвердження приватному акціонерному товариству 

«Сільпо Рітейл» технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу в оренду земельних 

ділянок в частині строку оренди, а саме: замість «строком до 31.12.2016» 

читати: «строком на 5 років». 

5. Рекомендувати: 

5.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «Південьторг» укласти із 

суміжними землекористувачами договір про встановлення земельного 

сервітуту  на земельну ділянку, площею 0,0818 га, щодо  вільного проходу  та 

проїзду до власних будівель та споруд та  до  земель загального   користування.   

Не   чинити   власнику    надземної тепломережі   перешкод  у  доступі  до  неї   

для   ремонту   та експлуатації. 

5.2. Малому приватному підприємству фірмі «Ерідон» користування 

частиною земельної ділянки, площею 0,1067 га, в охоронній зоні інженерно-

технічних споруд і комунікацій (каналізація, напірний колектор) здійснювати в 

режимі обмеженої господарської діяльності, не чинити власникам інженерних 

мереж перешкод у доступі до них для ремонту та експлуатації. 

6. Орендна плата вноситься громадянином та суб’єктами 

господарювання, зазначеними у пунктах 1-3 цього рішення, з моменту 

державної реєстрації ними права оренди. 

7. Зобов’язати громадянина та суб’єктів господарювання, зазначених у 

пунктах 1-3 цього рішення: 

7.1. Протягом трьох місяців із моменту прийняття міською радою 

рішення зареєструвати право оренди в установленому законом порядку, 

відповідно до статей 125, 126 Земельного кодексу України.  

7.2. У місячний термін із моменту прийняття рішення надати до 

управління земельних відносин департаменту містобудування та 

землекористування міської ради документи для укладення договорів оренди 

земельних ділянок. 

8. Управлінню земельних відносин департаменту містобудування та 

землекористування міської ради у місячний термін із моменту надання 

громадянином та суб’єктами господарювання документів підготувати проекти  
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договорів оренди земельних ділянок, із урахуванням пункту 6 та підпункту 7.1 

цього рішення. 

9. Відділу інформаційного та програмного забезпечення міської ради 

(Букін В.О.) висвітлити дане рішення на офіційному сайті Херсонської міської 

ради та її виконавчих органів. 

10. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань містобудування, архітектури, комунальної власності та 

регулювання земельних відносин (Грек І.А.) та директора департаменту 

містобудування та землекористування міської ради Жарова М.О. 

 

 

Міський голова                                                                                 В.В. Миколаєнко 


