
        ПРОЕКТ

Чупахівська селищна рада
Охтирського району Сумської області 

Сьоме скликання
Дев’ятнадцята сесія

РІШЕННЯ

12.08.2019 смт  Чупахівка

Про затвердження Переліку земельних  ділянок сільськогосподарського 
призначення комунальної власності, право оренди яких виставляється
на земельних торгах у формі аукціону окремими лотами на території 
Чупахівської селищної ради

З  метою  забезпечення  ефективного  використання  земельного  фонду
Чупахівської  об’єднаної  територіальної  громади  та  залучення  додаткових
коштів до місцевого бюджету, відповідно до статті 144 Конституції України,
статей 12, 116, 122, 124, 127, 134-139 Земельного кодексу України, статті 6
Закону України «Про оренду землі»,   Закону  України «Про землеустрій»,
керуючись пунктом 34 частини першої статті 26, частиною першої статті 59,
статтею  60  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
селищна рада 
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  Перелік  земельних  ділянок  сільськогосподарського
призначення   комунальної  власності  Чупахівської  селищної  ради,  право
оренди яких виставляється на земельних торгах у формі аукціону окремими
лотами на території Чупахівської селищної ради (додається).

2. Вжити  заходів  щодо  відбору  виконавця  земельних  торгів  з
продажу  права  оренди  земельної  ділянки  комунальної  форми  власності,  з
подальшим відшкодуванням коштів виконавцю робіт на підготовку лоту до
продажу, за рахунок коштів що сплачуються  переможцем торгів. 

3. Уповноважити  голову  Чупахівської  селищної  ради  Олександра
Кужеля  укласти з виконавцем земельних торгів договір на виконання робіт з
підготовки лоту для продажу права оренди на земельних торгах (аукціоні), з
наступним відшкодуванням витрат виконавцю земельних торгів за рахунок
коштів, що сплачується переможцем торгів.

4.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію з питань будівництва, житлово – комунального транспорту, зв’язку,
підприємництва та земельних відносин.  

 

Селищний голова Олександр КУЖЕЛЬ

Перевірено  головний 
спеціаліст юрисконсульт  Катерина  Батюк 



Затверджено
Рішення дев’ятнадцятої сесії

  сьомого скликання
Чупахівської селищної   ради

          12.05.2019р.

Перелік
земельних ділянок сільськогосподарського призначення

комунальної власності Чупахівської селищної ради, право оренди
яких виставляється на земельних торгах у формі аукціону окремими лотами

на території Чупахівської селищної ради

№
п\п

Кадастровий номер Площа
земельної
ділянки,

га

Місце розташування
земельної ділянки

Вид угідь

1 5920385400:01:001:0609 0,345 на території Лантратівського
старостинського округу

сіножаті

2 5920385400:01:001:0607 0,2428 на території Лантратівського
старостинського округу

сіножаті

3 5920386300:01:003:0043 3,0927 на території Лантратівського
старостинського округу

рілля

4 5920386300:01:003:0044 3,0926 на території Лантратівського
старостинського округу

рілля

5 5920355500:01:001:0918 3,6199 на території Чупахівської
селищної ради

рілля

6 5920355500:01:001:0919 0,3825 на території Чупахівської
селищної ради

сіножаті


