
             
 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  _04 лютого_  2021  року   № 48         V      сесія  восьмого скликання                            
    Баштанка    
 

Про доповнення та 
виключення з переліку 
земельних ділянок для 
продажу прав оренди на них 
на земельних торгах 

 

         Відповідно до статті 13 Конституції України, статей 122, 135-139 

Земельного кодексу України, статей 25, 26, 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», з метою ефективного використання територій, 
забезпечення надходження коштів до місцевого бюджету, враховуючи висновки 
спільних засідань постійних комісій міської ради міська рада 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Доповнити перелік земельних ділянок житлової та громадської забудови 
комунальної власності та земель сільськогосподарського призначення для 
продажу прав оренди на них на земельних торгах:      

Місце розташування 
Площа 

га 

Функціональне 
призначення 

Назва 
територіального 

органу 

Примітка 

в межах міста 
Баштанка, вул. 

Промислова (біля СТО) 

1,0 Комерційне 
використання 

В межах 
Баштанської 
міської ради 

 

4820685900:02:000:0398 10,32  для сінокосіння і 
випасання худоби 

Христофорівський 
ТО 

 

4820685900:02:000:0397 12,38  для сінокосіння і 
випасання худоби 

Христофорівський 
ТО 

 

4820685900:02:000:0396 3,6   для сінокосіння і 
випасання худоби 

Христофорівський 
ТО 

 

4820685900:02:000:0395 12,85  для сінокосіння і 
випасання худоби 

Христофорівський 
ТО 

 

4820685900:01:000:0656 94,8644  для сінокосіння і 
випасання худоби 

Христофорівський 
ТО 

 

4820685900:02:000:0399 7,96  для сінокосіння і 
випасання худоби 

Христофорівський 
ТО 

 

4820610100:07:000:0608 21,0  ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

Баштанська 
міська рада 

 



4820610000:05:000:0449 42,6147 для сінокосіння і 
випасання худоби 

Баштанська 
міська рада 

 

2.  Виключити з переліку земельних ділянок житлової та громадської 
забудови комунальної власності та земель сільськогосподарського призначення 
для продажу прав оренди на них на земельних торгах за наступними 
кадастровими номерами: 

 

1) 4820684900:03:000:0483 площею 2,0589 га, функціональне призначення: 
пасовище, Плющівський старостинський округ. 

 

3. Організатору торгів надати дозвіл на складання проєктів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок для продажу прав оренди на земельних 
торгах за рахунок земель комунальної власності, змінивши цільове використання 

таких земельних ділянок: 
- 4820685900:02:000:0398 площею 10,32 га; 
- 4820685900:02:000:0397 площею 12,38 га; 
- 4820685900:02:000:0396 площею 3,6 га; 
- 4820685900:02:000:0395 площею 12,85 га; 
- 4820685900:01:000:0656 площею 94,8644 га; 
- 4820685900:02:000:0399 площею 7,96 га; 
- 4820610000:05:000:0449 площею 42,6147 га 

із «сінокосіння і випасання худоби» на «товарне сільськогосподарське 

виробництво» під час формування лотів для продажу прав оренди на земельних 
торгах. 

4. Фінансування організації і проведення земельних торгів здійснити без 
використання бюджетних коштів, за рахунок коштів виконавця земельних торгів, 
на підставі договору про підготовку та проведення земельних торгів  між 
організатором торгів та виконавцем земельних торгів з наступним 
відшкодуванням витрат виконавцю земельних торгів за рахунок коштів, що 
сплачуються переможцем аукціону у розмірі, визначеному Земельним кодексом 
України. 
       5. Відділу з питань земельних відносин та охорони навколишнього 
середовища: 
1)   Забезпечити відбір виконавців робіт із землеустрою та виконавця земельних 
торгів, які повинні забезпечити підготовку лотів до продажу прав оренди за 
власні кошти, які будуть відшкодовані переможцем земельних торгів. 
2) Забезпечити передачу документів і матеріалів для формування лотів 
виконавцю земельних торгів. 
6. Доручити міському голові укласти від імені Баштанської міської ради договір   
про підготовку і проведення земельних торгів із виконавцем земельних торгів. 

 

 

 

Міський голова                                                                       Олександр БЕРЕГОВИЙ 

            


