
                                

 

 

 

                                                                        

 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

Від 16.09.2022 р. № 10 

 

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо інвентаризації земельної ділянки. 

 

Керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтями 12, 22, 79
1 

Земельного Кодексу України, статтями 19, 22, 

25-27, 35, 57, 67 Закону України «Про землеустрій», статтями 15, 21 Закону України «Про 

Державний земельний кадастр», статтею 14¹ Закону України «Про порядок виділення в натурі 

(на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», Законом України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління 

та дерегуляції у сфері земельних відносин», розглянувши заяву Павленко Н.М., враховуючи 

рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

 

ВИРІШИЛИ: 1. Надати дозвіл Заводській міській раді на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки, яка 

розташована за межами населених пунктів Заводської міської ради Миргородського району 

Полтавської області, орієнтовною площею 1,0 га із земель сільськогосподарського призначення. 

2. Заводській міській раді замовити виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності у суб'єкта господарювання, що 

має ліцензію на проведення робіт із землеустрою згідно із законом, у строки, що 

обумовлюються угодою сторін. 

3. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо проведення інвентаризації 

земельної ділянки, після введення відомостей про земельну ділянку до державного земельного 

кадастру, подати до розгляду та затвердження у встановленому законом порядку. 

4. Фінансування розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земель сільськогосподарського призначення здійснити з джерел, не заборонених законом. 

5. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну  комісію з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою. 

 

 

 

Міський голова                                                                              Віталій СИДОРЕНКО  
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