
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 23.03.2021 № 5-84/VIII 

м. Золотоноша 

 

Про надання дозволу на розроблення технічних документацій щодо поділу 

земельних ділянок, включених до переліку земельних ділянок для підготовки 

лотів до продажу права оренди на них на земельних торгах у формі аукціону  
 

З метою забезпечення ефективного використання земель, залучення 

додаткових коштів у місцевий бюджет, для реалізації програм соціально-

економічного розвитку громади, враховуючи доповідну записку управління 

архітектури, регулювання забудови та земельних відносин міськвиконкому 

(17.03.2021 № 792) щодо надання дозволу на розроблення технічних 

документацій щодо поділу земельних ділянок, включених до переліку 

земельних ділянок для підготовки лотів до продажу права оренди на них на 

земельних торгах у формі аукціону, відповідно до ст. 12, 127, 135-139 

Земельного кодексу України, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,- 
 

міська рада вирішила: 

  

 1. Надати дозвіл на розроблення технічних документацій щодо 

поділу земельних ділянок,  включених до переліку земельних ділянок для 

підготовки лотів до продажу права оренди на них на земельних торгах у формі 

аукціону окремими лотами згідно з додатком.  

2. Фінансування підготовки Лотів до проведення земельних торгів, 

організації та проведення земельних торгів здійснити за рахунок коштів 

Виконавця земельних торгів у формі аукціону, на підставі  Договору про 

підготовку Лоту до проведення та про організацію і проведення земельних 

торгів  у формі аукціону між Організатором торгів та Виконавцем земельних 

торгів з наступним відшкодуванням витрат Виконавцю земельних торгів за 

рахунок коштів, що сплачуються Переможцем земельних торгів. 

3. Доручити міському голові В.О. Войцехівському укласти Договори із 

спеціалізованою організацією ПП «Фірма «СОМГІЗ» - виконавцем земельних 

торгів про підготовку лотів до проведення та про організацію і проведення 

земельних торгів  у формі аукціону. 



4. Виконавчому комітету забезпечити подання на затвердження сесією 

міської ради розроблені та погоджені в установленому порядку технічні 

документації щодо поділу земельних ділянок згідно з додатком. 

5. Координацію роботи з виконання рішення доручити першому 

заступнику міського голови Маслу О.М., контроль за виконанням покласти  

на депутатську комісію з питань будівництва, землеустрою,  

житлово-комунального господарства, благоустрою та навколишнього 

середовища  (Зорю М.А.). 

 

 

Міський голова       Віталій ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ігор Веснін 23900 



Додаток  

до рішення міської ради 

від 23.03.2021 № 5-84/VIII 

 

Перелік земельних ділянок для  розроблення технічних документацій щодо 

поділу земельних ділянок, включених до переліку земельних ділянок для 

підготовки лотів до продажу права оренди на них на земельних торгах у формі 

аукціону 
 

 
1.  с. Кропивна 2,0001 7121586600:05:002:0003 01 землі 

сільськогосподарськ

ого призначення 

01.01 для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

призначення 
2.  с. Кропивна 1,9999 7121586600:08:001:0006 01 землі 

сільськогосподарськ

ого призначення 

01.01 для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

призначення 
3.  с. Кропивна 2,0001 7121586600:06:004:0003 01 землі 

сільськогосподарськ

ого призначення 

01.01 для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

призначення 
4.  с. Кропивна 1,999 7121586600:06:002:0002 01 землі 

сільськогосподарськ

ого призначення 

01.01 для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

призначення 
5.  с. Кропивна 2,0000 7121586600:06:002:0003 01 землі 

сільськогосподарськ

ого призначення 

01.01 для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

призначення 
6.  с. Кропивна 1,9980 7121586600:08:001:0004 01 землі 

сільськогосподарськ

ого призначення 

01.01 для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

призначення 
7.  с. Кропивна 2,0001 7121586600:04:005:0002 01 землі 

сільськогосподарськ

ого призначення 

01.01 для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

призначення 
8.  с. Кропивна 4,7031 7121586600:08:001:0005 01 землі 

сільськогосподарськ

ого призначення 

01.01 для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

призначення 
9.  с. Кропивна 2,0000 7121586600:08:002:0002 01 землі 

сільськогосподарськ

ого призначення 

01.01 для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

призначення 
10.  с. Кропивна 1,9999 7121586600:08:002:0001 01 землі 

сільськогосподарськ

ого призначення 

01.01 для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

призначення 
11.  с. Кропивна 2,0001 7121586600:05:001:0001 01 землі 

сільськогосподарськ

ого призначення 

01.01 для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

призначення 
12.  с. Кропивна 1,9999 7121586600:06:005:0002 01 землі 01.01 для ведення 



сільськогосподарськ

ого призначення 

товарного 

сільськогосподарського 

призначення 
13.  с. Кропивна 2,0000 7121586600:05:002:0002 01 землі 

сільськогосподарськ

ого призначення 

01.01 для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

призначення 
14.  с. Кропивна 2,0001 7121586600:05:001:0002 01 землі 

сільськогосподарськ

ого призначення 

01.01 для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

призначення 
15.  с. Кропивна 4,1415 7121586600:06:002:0005 01 землі 

сільськогосподарськ

ого призначення 

01.01 для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

призначення 
16.  с. Кропивна 2,0000 7121586600:06:002:0004 01 землі 

сільськогосподарськ

ого призначення 

01.01 для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

призначення 
17.  с. Кропивна 2,0000 7121586600:06:003:0001 01 землі 

сільськогосподарськ

ого призначення 

01.01 для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

призначення 
18.  с. Кропивна 2,0000 7121586600:06:003:0002 01 землі 

сільськогосподарськ

ого призначення 

01.01 для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

призначення 

 

 

 

Секретар ради                           Наталія СЬОМАК 


