
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 17.06.2021   № 102
с. Миколаївка
Про  затвердження  Переліку  земельних  ділянок  сільськогосподарського
призначення комунальної власності, право оренди яких виставляється на
земельних торгах у формі аукціону окремими лотами у 2021-2022 роках на
території  Миколаївської сільської ради(за межами населених пунктів)  та
надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної ділянки зі зміною цільового призначення

Заслухавши інформацію начальника відділу земельних відносин,  охорони
навколишнього  середовища,  АПР  та  розвитку  сільських   територій
Обливанцової  І.,  з  метою  забезпечення  ефективного  використання  земель,
залучення  додаткових  коштів  у  місцевий  бюджет  для  реалізації  програм
соціально-економічного розвитку,  керуючись п. 34 ч.1 ст. 26 Закону України
«Про  місцеве  самоврядування»,  ст.  ст.  12,  122,  134,  135,  136 Земельного
кодексу України, сільська рада вирішила:

1.Затвердити  перелік  земельних  ділянок  сільськогосподарського
призначення  комунальної  власності,  право  оренди  яких  виставляється  на
земельних торгах  у  формі  аукціону  окремими лотами у  2021-2022  роках  на
території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області (за
межами населених пунктів) згідно додатку 1.

2.Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної ділянки зі зміною цільового призначення із «земель запасу (земельні
ділянки кожної  категорії  земель,  які  не надані  у власність або користування
громадянам  чи  юридичним  особам)  (код  КВЦПЗ  16.00)»  на  «для  ведення
товарного  сільськогосподарського  виробництва  (код КВЦПЗ -  01.01)»  згідно
додатку 2.

3.  Сільському голові  визначити  виконавця  робіт  з  підготовки  лотів  до
продажу та проведення земельних торгів.



4. Уповноважити сільського голову укласти з виконавцем робіт договір
на підготовку лотів та проведення земельних торгів.

5.  Суму витрат,  які  будуть здійсненні  виконавцем земельних торгів на
підготовку  лотів,  організацію  та  проведення  земельних  торгів  покласти  на
переможця земельних торгів.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань розвитку інфраструктури, комунальної власності, транспорту, житлово-
комунального  господарства,  благоустрою  території  громади  містобудування,
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

Сільський голова                                                                       Сергій
САМОТОЙ



Додаток 1
до рішення дев'ятої сесії 
восьмого скликання 
від 17.06.2021 року № 102

Площа,
га

Кадастровий номер Цільове призначення

2,29934
5924784200:03:004:0176

землі  запасу  (земельні  ділянки  кожної
категорії  земель,  які  не  надані  у  власність
або  користування  громадянам  чи
юридичним особам) (код КВЦПЗ 16.00)

0,8444 5924784200:03:004:0184 землі запасу (земельні ділянки кожної 
категорії земель, які не надані у власність 
або користування громадянам чи 
юридичним особам) (код КВЦПЗ 16.00)

4,2038 5924784200:03:015:0442 землі запасу (земельні ділянки кожної 
категорії земель, які не надані у власність 
або користування громадянам чи 
юридичним особам) (код КВЦПЗ 16.00)

0.3183 5924789800:09:002:0064 землі запасу (земельні ділянки кожної 
категорії земель, які не надані у власність 
або користування громадянам чи 
юридичним особам) (код КВЦПЗ 16.00)

0,5038 5924789800:02:001:1038 землі запасу (земельні ділянки кожної 
категорії земель, які не надані у власність 
або користування громадянам чи 
юридичним особам) (код КВЦПЗ 16.00)

0.933 5924789800:03:003:0382 землі запасу (земельні ділянки кожної 
категорії земель, які не надані у власність 
або користування громадянам чи 
юридичним особам) (код КВЦПЗ 16.00)

3.1519 5924789800:06:006:0052 землі  запасу  (земельні  ділянки  кожної
категорії  земель,  які  не  надані  у  власність
або  користування  громадянам  чи
юридичним особам) (код КВЦПЗ 16.00)

0.915 5924789800:02:003:0111 землі запасу (земельні ділянки кожної 
категорії земель, які не надані у власність 
або користування громадянам чи 
юридичним особам) (код КВЦПЗ 16.00)

1.2242 5924789800:02:003:0112 землі запасу (земельні ділянки кожної 
категорії земель, які не надані у власність 
або користування громадянам чи 
юридичним особам) (код КВЦПЗ 16.00)

1.4429 5924789800:02:003:0115 землі запасу (земельні ділянки кожної 
категорії земель, які не надані у власність 



або користування громадянам чи 
юридичним особам) (код КВЦПЗ 16.00)

0.9077 5924789800:06:003:1038 землі запасу (земельні ділянки кожної 
категорії земель, які не надані у власність 
або користування громадянам чи 
юридичним особам) (код КВЦПЗ 16.00)

0.7398 5924789800:09:002:0065 землі запасу (земельні ділянки кожної 
категорії земель, які не надані у власність 
або користування громадянам чи 
юридичним особам) (код КВЦПЗ 16.00)

0.4826 5924789800:08:005:0061 землі запасу (земельні ділянки кожної 
категорії земель, які не надані у власність 
або користування громадянам чи 
юридичним особам) (код КВЦПЗ 16.00)

1.5822 5924789800:09:004:0082 землі запасу (земельні ділянки кожної 
категорії земель, які не надані у власність 
або користування громадянам чи 
юридичним особам) (код КВЦПЗ 16.00)

1.4853 5924789800:09:004:0083 землі запасу (земельні ділянки кожної 
категорії земель, які не надані у власність 
або користування громадянам чи 
юридичним особам) (код КВЦПЗ 16.00)

0.5901 5924789800:03:001:0008 землі запасу (земельні ділянки кожної 
категорії земель, які не надані у власність 
або користування громадянам чи 
юридичним особам) (код КВЦПЗ 16.00)

2.0 5924789800:08:005:0083 землі запасу (земельні ділянки кожної 
категорії земель, які не надані у власність 
або користування громадянам чи 
юридичним особам) (код КВЦПЗ 16.00)

0.9234 5924789800:08:001:0088 землі  запасу  (земельні  ділянки  кожної
категорії  земель,  які  не  надані  у  власність
або  користування  громадянам  чи
юридичним особам) (код КВЦПЗ 16.00)

4.144 5924789800:02:003:0113 землі запасу (земельні ділянки кожної 
категорії земель, які не надані у власність 
або користування громадянам чи 
юридичним особам) (код КВЦПЗ 16.00)

0.8564 5924789800:09:003:0062 землі запасу (земельні ділянки кожної 
категорії земель, які не надані у власність 
або користування громадянам чи 
юридичним особам) (код КВЦПЗ 16.00)

1.8908 5924789800:02:007:0322 землі запасу (земельні ділянки кожної 
категорії земель, які не надані у власність 



або користування громадянам чи 
юридичним особам) (код КВЦПЗ 16.00)

1.2 5924789800:02:002:0090 землі запасу (земельні ділянки кожної 
категорії земель, які не надані у власність 
або користування громадянам чи 
юридичним особам) (код КВЦПЗ 16.00)

2.5199 5924789800:03:002:0160 землі запасу (земельні ділянки кожної 
категорії земель, які не надані у власність 
або користування громадянам чи 
юридичним особам) (код КВЦПЗ 16.00)

0.726 5924789800:03:006:0038 землі запасу (земельні ділянки кожної 
категорії земель, які не надані у власність 
або користування громадянам чи 
юридичним особам) (код КВЦПЗ 16.00)

3.2853 5924789800:08:004:0014 землі запасу (земельні ділянки кожної 
категорії земель, які не надані у власність 
або користування громадянам чи 
юридичним особам) (код КВЦПЗ 16.00)

1.2404 5924789800:08:005:0074 землі запасу (земельні ділянки кожної 
категорії земель, які не надані у власність 
або користування громадянам чи 
юридичним особам) (код КВЦПЗ 16.00)

4.4426 5924789800:08:005:0079 землі запасу (земельні ділянки кожної 
категорії земель, які не надані у власність 
або користування громадянам чи 
юридичним особам) (код КВЦПЗ 16.00)

1.988 5924789800:08:001:0090 землі запасу (земельні ділянки кожної 
категорії земель, які не надані у власність 
або користування громадянам чи 
юридичним особам) (код КВЦПЗ 16.00)

1.1637 5924789800:02:007:0323 землі  запасу  (земельні  ділянки  кожної
категорії  земель,  які  не  надані  у  власність
або  користування  громадянам  чи
юридичним особам) (код КВЦПЗ 16.00)

2.1481 5924783200:03:002:0317 землі запасу (земельні ділянки кожної 
категорії земель, які не надані у власність 
або користування громадянам чи 
юридичним особам) (код КВЦПЗ 16.00)

39.0709 5924783200:01:004:0050 землі запасу (земельні ділянки кожної 
категорії земель, які не надані у власність 
або користування громадянам чи 
юридичним особам) (код КВЦПЗ 16.00)

1.9135 5924789800:09:002:0067 землі запасу (земельні ділянки кожної 
категорії земель, які не надані у власність 



або користування громадянам чи 
юридичним особам) (код КВЦПЗ 16.00)

Секретар сільської ради                                                        Вікторія НЕПИЙВОДА

Додаток 2
до рішення дев'ятої сесії 
восьмого скликання 
від 17.06.2021 року № 102

Площа,га Кадастровий номер Цільове призначення

2,29934 5924784200:03:004:0176
Для  ведення  товарного  виробництва
сільськогосподарського виробництва (код
КВЦПЗ-01.01

0,8444 5924784200:03:004:0184 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва (код
КВЦПЗ - 01.01)

4,2038 5924784200:03:015:0442 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва (код
КВЦПЗ - 01.01)

0.3183 5924789800:09:002:0064 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва (код
КВЦПЗ - 01.01)

0,5038 5924789800:02:001:1038 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва (код



КВЦПЗ - 01.01)
0.933 га 5924789800:03:003:0382 для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (код
КВЦПЗ - 01.01)

3.1519 5924789800:06:006:0052 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва (код
КВЦПЗ - 01.01)

0.915 5924789800:02:003:0111 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва (код
КВЦПЗ - 01.01)

1.2242 5924789800:02:003:0112 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва (код
КВЦПЗ - 01.01)

1.4429 5924789800:02:003:0115 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва (код
КВЦПЗ - 01.01)

0.9077 5924789800:06:003:1038 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва (код
КВЦПЗ - 01.01)

0.7398 5924789800:09:002:0065 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва (код
КВЦПЗ - 01.01)

0.4826 5924789800:08:005:0061 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва (код
КВЦПЗ - 01.01)

1.5822 5924789800:09:004:0082 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва (код
КВЦПЗ - 01.01)

1.4853 5924789800:09:004:0083 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва (код
КВЦПЗ - 01.01)

0.5901 5924789800:03:001:0008 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва (код
КВЦПЗ - 01.01)

2.0 5924789800:08:005:0083 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва (код
КВЦПЗ - 01.01)

0.9234 5924789800:08:001:0088 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва (код
КВЦПЗ - 01.01)

4.144 5924789800:02:003:0113 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва (код
КВЦПЗ - 01.01)

0.8564 5924789800:09:003:0062 для ведення товарного 



сільськогосподарського виробництва (код
КВЦПЗ - 01.01)

1.8908 5924789800:02:007:0322 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва (код
КВЦПЗ - 01.01)

1.2 5924789800:02:002:0090 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва (код
КВЦПЗ - 01.01)

2.5199 5924789800:03:002:0160 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва (код
КВЦПЗ - 01.01)

0.726 5924789800:03:006:0038 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва (код
КВЦПЗ - 01.01)

3.2853 5924789800:08:004:0014 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва (код
КВЦПЗ - 01.01)

1.2404 5924789800:08:005:0074 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва (код
КВЦПЗ - 01.01)

4.4426 5924789800:08:005:0079 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва (код
КВЦПЗ - 01.01)

1.988 5924789800:08:001:0090 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва (код
КВЦПЗ - 01.01)

1.1637 5924789800:02:007:0323 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва (код
КВЦПЗ - 01.01)

2.1481 5924783200:03:002:0317 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва (код
КВЦПЗ - 01.01)

39.0709 5924783200:01:004:0050 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва (код
КВЦПЗ - 01.01)

1.9135 5924789800:09:002:0067 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва (код
КВЦПЗ - 01.01)



Секретар сільської ради                                                        Вікторія НЕПИЙВОДА


