
 
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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проєкт 

РІШЕННЯ  
 

__ ________ 2021 року м. Липовець 11 сесія 8 скликання 

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) сільськогосподарського призначення  

під польовими дорогами 

 

Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26, статті 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 22, 37-1, 79-1, 123 

Земельного кодексу України, Закону України № 2498-VIII від 10 липня 

2018 року «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, Закону України 

«Про землеустрій», з метою формування земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення під польовими дорогами та внесення 

відомостей до Державного земельного кадастру, враховуючи висновок 

постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл ТОВ «ТАС АГРО ЗАХІД» на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі на (місцевості) сільськогосподарського призначення під 

польовими дорогами орієнтовною площею 13,37 га, запроектованими для 

доступу до земельних ділянок, розташованих у масиві земель 

сільськогосподарського призначення (крім польових доріг, що обмежують 

масив), які масивом земель сільськогосподарського призначення 

використовуються ТОВ «ТАС АГРО ЗАХІД» для іншого 

сільськогосподарського призначення (01.13), розташованих за межами 

населеного пункту с. Іваньки Липовецької міської ради. 

2. ТОВ «ТАС АГРО ЗАХІД: 

2.1 звернутися до розробників документації із землеустрою з метою 

замовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
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(відновлення) меж земельних ділянок в натурі на (місцевості) 

сільськогосподарського призначення під польовими дорогами; 

2.2. подати до Липовецької міської ради на затвердження, відповідно до 

вимог чинного законодавства, технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі на (місцевості) 

сільськогосподарського призначення під польовими дорогами. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного 

середовища та благоустрою (голова комісії Дмитро ШМИГУН). 
 

 

 

 

В.о. міського голови Олеся НАЗАРЕНКО 

 


