
                                                                                                       
 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СОРОК ПЕРША СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

 Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

Від 25.01.2019 р. №  8 

 

Про визначення переліку земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної 

власності до продажу на земельних торгах  

у формі аукціону права оренди на них.   

 

  

Враховуючи матеріали інвентаризації земель сільськогосподарського призначення 

державної власності, з метою запобігання подальших втрат надходжень до міського бюджету та 

керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», пунктом «б» статті 22, статтею 79
1
  статтями 122, 134-137 Земельного кодексу 

України, Законом  України «Про земельний кадастр»,  Законом України «Про землеустрій», 

Законом України «Про оцінку земель», Постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 

року № 413 «Деякі питання удосконалення управління в сфері використання та охорони земель 

сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними». 

  

Вирішили: 1. Визначити перелік ділянок сільськогосподарського призначення 

державної власності, які не передані у власність та користування,  орієнтовною загальною 

площею  42,37  га до продажу на земельних торгах у формі аукціону права оренди на них, 

згідно з додатками 1 і 2. 

2. Внести пропозицію Головному управлінню Держгеокадастру у Полтавській області 

включити вищевказані земельні ділянки до Переліку земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення державної власності, право оренди на які буде продано на земельних торгах у 

формі аукціону. 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань будівництва, транспорту, зв’язку, земельних відносин, екології та охорони 

навколишнього природного середовища (голова комісії Івахно С.Ю.). 

 

 

 

 

 

            Міський голова                                                      В. Сидоренко  

 

 

 

 

 

 

 



Додаток до рішення

Перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення  державної власності, права оренди на які  буде продано на земельних торгах

Місце розташування (адреса) Цільове призначення Орієнтовна площа,га Кадастровий номер ( в разі наявності) Умова продажу
№п/п земельної ділянки

1 Заводська міська рада 01.01. Для ведення товарного сіль  18,4 5322610600:00:003:_____ продаж права оренди
2 Заводська міська рада 01.01. Для ведення товарного сіль  1,95 5322610600:00:003:______ продаж права оренди
3 Заводська міська рада 01.01. Для ведення товарного сіль  4,56 5322610600:00:003:_____ продаж права оренди
4 Заводська міська рада 01.01. Для ведення товарного сіль  3,86 5322610600:00:003:______ продаж права оренди
5 Заводська міська рада 01.01. Для ведення товарного сіль  6,88 5322610600:00:002:______ продаж права оренди
6 Заводська міська рада 01.01.Для ведення товарного сіль  6,72 5322610600:00:002:______ продаж права оренди

Всього: 42,37
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