
 
 
 
                                                                        
 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 
Від 27.01.2022 р. № 21 
 
Про проведення земельних 
торгів у формі електронного  
аукціону. 
 

 
Керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, керуючись статтями 12, 83, 122, 124, 127, 134-139 Земельного 
кодексу України, Законами України «Про оренду землі», «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень», розглянувши документацію, підготовлену до 
земельних торгів, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 
історичного середовища та благоустрою. 
 

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити перелік земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення комунальної власності Заводської міської ради Миргородського району 
Полтавської області для продажу права оренди у розмірі річної орендної плати на них на 
земельних торгах у формі електронного аукціону, стартовий розмір річної орендної плати, 
мінімальний крок торгів та інші умови продажу лотів на земельних торгах (додаток 1). 

2. Провести електронні земельні торги з продажу права оренди на земельні ділянки, 
зазначені у додатку до цього рішення, відповідно до Земельного кодексу України, Закону 
України «Про оренду землі», та продати право оренди у розмірі річної орендної плати на 
земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, переможцю аукціону. За результатами торгів передати 
переможцю торгів земельну ділянку у користування на умовах, визначених в договорі 
оренди землі. 

3. Затвердити проект договору оренди землі, який пропонується укласти з 
переможцем земельних торгів у формі електронного аукціону (додаток 2). 

4. Відповідальній особі від виконавчого комітету міської ради опублікувати в 
електронній торговій системі ДП «Прозорро.Продажі» оголошення про проведення 
земельних торгів.  

5. При оприлюдненні оголошення про проведення земельних торгів, по кожному лоту 
визначити дату проведення електронних торгів, з урахуванням вимог, встановлених чинним 
законодавством. 

6. Доручити міському голові Сидоренку В.В. підписати протокол про результати 
земельних торгів та за їх результатами укласти (підписати) з переможцем торгів договір 
оренди землі. 

 



     7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою. 

8. Рішення набуває чинності з дня його прийняття. 
 
 
 

 
    Міський голова                                      Віталій СИДОРЕНКО 


