
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

27.01.2021                                                                                                   №  54-ОД 

 

 

Про припинення договору оренди земельної ділянки за межами населених 

пунктів на території Миколаївської сільської ради (колишньої 

Северинівської сільської ради) Сумського району Сумської області 

 

Відповідно до статей 6, 13, 39 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», статей 17, 791, 84, 122, 123, пункту 3 розділу X «Перехідні 

положення» Земельного кодексу України, статті 51 Водного кодексу України, 

статей 31, 34 Закону України «Про оренду землі», статті 4 Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 

на підставі заяви громадянина Погонова Миколи Семеновича: 

1. Припинити шляхом розірвання за взаємною згодою сторін дію договору 

оренди земельної ділянки від 21.06.2010, зареєстрованого у Сумському 

районному реєстраційному відділі Сумської регіональної філії ДП «Центр 

державного земельного кадастру» (запис у Державному реєстрі земель 

від 01.12.2010 за № 041061301816), укладеного між Сумською районною 

державною адміністрацією та громадянином Погоновим Миколою 

Семеновичем, на земельну ділянку загальною площею 1,0629 гектара 

(кадастровий номер 5924786900:08:003:0067), у тому числі вода – 0,4642 гектара, 

пасовища – 0,4351 гектара, гідроспоруда – 0,0570 гектара, болото – 

0,1066 гектара, що розташована на території Миколаївської сільської ради 

(колишньої Северинівської сільської ради) Сумського району Сумської області 

(далі – земельна ділянка), у зв’язку із закінченням строку, на який його було 

укладено.  

2. Сумській районній державній адміністрації від імені Сумської обласної 

державної адміністрації: 

1) протягом місяця забезпечити повернення земельної ділянки, зазначеної 

у пункті 1 цього розпорядження, за актом приймання-передачі; 

2) після підписання акта приймання-передачі направити його до 

Департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної державної 

адміністрації. 

3. Департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної 

державної адміністрації протягом 14 календарних днів після отримання акта 

приймання-передачі здійснити державну реєстрацію припинення права оренди 
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земельної ділянки, зазначеної у пункті 1 цього розпорядження, згідно з чинним 

законодавством.   

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Сумської обласної державної адміністрації Максименка В.О. 

 

 

Голова Василь ХОМА 


