
 

 
 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

44 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

30 липня 2019 року                                           с.Судилків                               № 20 

 
Про надання дозволу на проведення інвентаризації 

земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення зайнятих під 

польовими дорогами Судилківської сільської ради 

та складання технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації  земель 

 
 Розглянувши клопотання ТОВ «Лотівка Еліт», з метою впорядкування угідь, 

забезпечення ведення Державного земельного кадастру та здійснення контролю за 

використанням і охороною земель, відповідно до статей 12,83,122 Земельного кодексу 

України, Закону України «Про землеустрій», Постанови Кабінету Міністрів України від 

2012 року № 513, «Про  затвердження Порядку проведення інвентаризації земель», Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення 

питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у 

масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та 

стимулювання зрошення в Україні» № 2498-VIII від 10 липня 2018 року, що вступив в дію 

з 1 січня 2019 року, враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань 

житлово-комунального господарства та комунальної власності, питань містобудування, 

будівництва, земельних відносин та охорони природи, керуючись статтею 26 Закону 

України  «Про місцеве самоврядування  в Україні, сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 1. Надати виконавчому комітету Судилківської сільської ради дозвіл на проведення 

інвентаризації земель сільськогосподарського призначення комунальної власності 

Судилківської сільської ради, а саме  земельні ділянки  зайнятті під польовими дорогами в 

межах Судилківської сільської ради  та складання технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земель для подальшої передачі земельних ділянок  в оренду 

користувачам прилеглих земельних ділянок: 

 1.1 масиви земельних ділянок, на яких розміщенні земельні ділянки, що 

перебувають у користуванні ТОВ «Лотівка Еліт» орієнтовно площею 17,0 га. 

 2.Виконавчому комітету Судилківської сільської ради замовити виготовлення 

технічних документацій   із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель, та 

надати її для розгляду та затвердження в порядку, передбаченому чинним законодавством, 

до сільської ради. 

 3. Інвестором з фінансування робіт з розробки технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації зазначеної земельної ділянки  визнати користувачів 

прилеглих земельних ділянок. 

 



 4. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, питань 

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи. 

 

 

В.о.сільського голови, 

секретар сільської ради       А.Товстюк 

 


