
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 ПРОЄКТ-Р І Ш Е Н Н Я

 від                2019 р. №                                     ХХХVІ сесія селищної ради      
смт. Воскресенське                                           восьмого скликання

Про проведення земельних торгів                  

у формі аукціону 

         Заслухавши інформацію  начальника  відділу  земельних  відносин
Воскресенської  селищної  ради  Лінінської  О.А.,  враховуючи  рекомендації
постійних комісій селищної ради, керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 122, 134-
139  Земельного кодексу України,  селищна  рада
   ВИРІШИЛА:
1.  Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  для продажу
права оренди земельної ділянки на земельних торгах для ведення товарного
сільськогосподарського  виробництва  за  рахунок  земель  комунальної
власності  сільськогосподарського  призначення   в  межах  території
Воскресенської  селищної   ради  Вітовського району,  Миколаївської  області
кадастровий номер 4823355300:02:000:0158, загальною площею 1,3775 га.
2.  Виставити  право  оренди  строком  на  7  років  на  земельну  ділянку
сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності  на  земельні
торги,  яка  розташована  в  межах  території  Воскресенської  селищної  ради
(Воскресенська ОТГ) Вітовського району Миколаївської області за цільовим
призначенням  для  ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва
(01.01),  площею  1,3775 га  пасовища,  кадастровий  номер  
4823355300:02:000:0158, нормативна грошова оцінка станом на 20.08.2019 -
4626,79 грн. 
3. Встановити стартову ціну лота у розмірі 10 % від нормативної грошової
оцінки  –  462,68  грн.  (стартовий  розмір  річної  орендної  плати)  та  крок
аукціону – 2,31грн. ( 0,5% стартового розміру річної орендної плати).
4. Постійній   комісії  з  питань   житлово-комунального  господарства  та
комунальної  власності,  питань  містобудування,  будівництва,  земельних
відносин та охорони природи забезпечити підписання протоколів земельних
торгів.

 5. Уповноважити селищного голову Шаповалова О.М. укласти договір оренди
земельної ділянки.



 6.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з
питань   житлово-комунального  господарства  та  комунальної  власності,
питань  містобудування,  будівництва,  земельних  відносин  та  охорони
природи.
Селищний голова                                                                      О.ШАПОВАЛОВ
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