
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
МИКОЛАЇВСЬКОГО  РАЙОНУ   МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                            
Двадцять третя позачергова сесія

восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я (проєкт)
27.12.2022                                              №_____

Про   затвердження  умов  продажу
права  оренди  земельної  ділянки
сільськогосподарського  призначення,
передбаченої  для  продажу  на
земельних торгах (аукціони  з набуття
права оренди)

Керуючись  пунктом  34  частини  1  статті  26  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки
в умовах воєнного стану (2145-ІХ), статей 12, 93, 96, 124, 125, 127, 134-139 Земельного
кодексу України, статей 6-16 «Про оренду землі», наказу Міністерства аграрної політики
та продовольства України від 23.05.2017 року № 262, зареєстрованого в Мінюсті України
31.05.2017 року за № 679/30547 «Про затвердження порядку нормативної грошової оцінки
земель сільськогосподарського призначення», Постанови Кабінету Міністрів України від
3  листопада  2021  року   №  1147  «Про  затвердження  методики  нормативної  грошової
оцінки  земельних  ділянок»  (додаток  15),   враховуючи рекомендації  постійних  комісій,
селищна рада

 ВИРІШИЛА:
1. Провести земельні торги у формі аукціону з продажу права оренди земельної

ділянки сільськогосподарського призначення площею 8,0067 га ріллі (кадастровий номер
4823355300:05:000:0247),  для  ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва,
розташованої  в межах території  Воскресенської  селищної  ради Миколаївського району
Миколаївської області.

2. Відповідно до діючого законодавства встановити наступне:
2.1  стартову  ціну  продажу права  оренди земельної  ділянки  (річної  плати  за

користування земельною ділянкою) на рівні 12% від нормативної грошової оцінки;
2.2 крок земельних торгів по земельній ділянці в розмірі 1% від стартової ціни

земельної ділянки.
3. Затвердити умови продажу права оренди на земельну ділянку площею 8,0067 га

ріллі  (кадастровий  номер  4823355300:05:000:0247),  для  ведення  товарного
сільськогосподарського  виробництва,  розташованої  в  межах  Воскресенської  селищної
ради Миколаївського району Миколаївської області (згідно додатка 1).

4.  Забезпечити  виконавчому  комітету  Воскресенської  селищної  ради  передачу
документів і матеріалів для формування лотів виконавцю земельних торгів.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
земельних  відносин,  природокористування,  планування  території,  будівництва,
архітектури,  раціонального  використання  земель  та  екології  (голова  комісії  Микола
МОТОРНИЙ).

Секретар селищної ради                                                                            Тетяна БІЛОЗОР



                                                                                                                                  Додаток 1 
до рішення №__ від 27.12.2022 
Воскресенської селищної ради 

Умови продажу права оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення,
розташованої в межах території Воскресенської селищної ради Миколаївського району

Миколаївської області

1. Місцезнаходження земельної ділянки: в межах території Воскресенської селищної ради 
Миколаївського району Миколаївської області.

2. Площа земельної ділянки: 8,0067 га ріллі.

3. Кадастровий номер: 4823355300:05:000:0247

4. Категорія земель: землі сільськогосподарського призначення.

5. Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

6. Умови відведення: оренда.

7. Строк оренди: 7 років.

8. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 216 485,15 грн.

9. Стартова ціна лота за користування земельною ділянкою складає 12% від нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки становить: 25 978,21 грн.

10. Крок аукціону з продажу права оренди складає 1% від стартової ціни за користування 
земельною ділянкою: 259,78 грн.

11. Переможцю земельних торгів відшкодувати винагороду виконавцю земельних торгів.

12. Забезпечити використання земельної ділянки за цільовим призначенням.

13. Право на земельну ділянку набуде за результатами проведення земельних торгів та
підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному законодавством.

Начальник відділу 
земельних відносин                                                                                   Володимир БЕЛЕВЯТ
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