
 
УКРАЇНА 

ВАЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Х сесія VIII скликання  

 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ 
 

від 25 червня 2021 року Валки № ____ 
  

Про надання дозволу на розробку  

документацій із землеустрою на  

земельні ділянки сільськогосподарського  

призначення комунальної власності,  

право оренди на які підлягає продажу  

на конкурентних засадах (земельних торгах) 
 

 

            Відповідно до статей 122, 134 – 139 Земельного кодексу України, 

керуючись статтями 26, 42, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи прийняте рішення VII сесії VIII 

скликання Валківської міської ради від 21 квітня 2021 року № 289                 

« Про затвердження переліку земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення комунальної власності, право на які підлягає продажу на 

конкурентних засадах (земельних торгах)», врахувавши  висновки та 

рекомендації  постійної комісії міської ради з питань містобудування, 

будівництва, земельних відносин та охорони природи, Валківська міська 

рада в и р і ш и л а: 

 

1.   З метою підготовки лотів до продажу на земельних торгах у формі 

аукціону надати дозвіл виконавцю робіт із землеустрою на розроблення 

технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) сільськогосподарського 

призначення комунальної власності, право на які підлягають продажу на 

конкурентних засадах (земельних торгах) згідно з додатком. 

 

2. Валківському міському голові забезпечити в установленому 

законодавством порядку проведення відбору виконавців робіт та 

подальшого надання права на укладання відповідних договорів. 

              
    

    3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань містобудування, будівництва, земельних 

відносин та охорони природи (Володимир ДАРАГАН). 
 



 

Міський голова                                                  Валерій СКРИПНІЧЕНКО 
 

 

 

      Додаток до рішення 

 __________ сесії____________ скликання  

Валківської міської ради 

 

Перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

комунальної власності, право на які підлягає продажу на 

конкурентних засадах (земельних торгах) 

1 6321282000:03:000:0842 2,9394 

2 6321282500:03:000:0516 2,8587 

3 6321282500:03:000:0515 2,1545 

4 6321282500:02:000:1246 8,5499 

5 6321282500:04:000:1027 3,4746 

6 6321282500:03:000:0541 3,9238 

7 6321282500:03:000:0523 5,4391 

8 6321282500:03:000:0517 10,0143 

9 6321283002:00:001:0049 2,0601 

10 6321283000:02:000:0701 4,7495 

11 6321283000:02:000:0702 2,1040 

12 6321283500:02:000:0809 2,7000 

13 6321283500:01:000:0395 3,3234 

14 6321280300:03:000:0357 2,4000 

15 6321285500:01:000:1040 7,1406 

16 6321285500:01:000:1044 9,6701 

17 6321288500:04:000:1019 3,5959 

18 6321288500:04:000:1009 2,5709 

19 6321288500:04:000:1029 2,6201 

 Всього 82,2889 

 

 

 

 

Секретар ради                                                  Людмила ІВАНСЬКА 

                                                                                         
 


