
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 

П Р О Е К Т        Р І Ш Е Н Н Я  

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельних ділянок та передачу в оренду строком на 1 (один) рік Фермерському 

господарству «Топалов В.З.» з цільовим призначенням «для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва», розташованих на території Главанської 

сільської ради Одеської області (за межами населеного пункту) 

 

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України №2145-ІХ від 24.03.2022 «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення 

продовольчої безпеки в умовах воєнного стану», пунктами 27,28 розділу Х «Перехідні 

положення» Земельного кодексу України, Порядком проведення інвентаризації земель, 

затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України №476 від 05.06.2019, розглянувши 

заяву голови Фермерського господарства «Топалов В.З.» Топалова Віктора Захаровича 

про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних 

ділянок та передачі в оренду строком на 1 (один) рік для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, розроблену ФОП Камбур Л.В., на підставі рішення 

Арцизької міської ради №1336-VІІІ від 03.06.2022 «Про надання дозволу на складання 

технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності 

з цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва», 

розташованих на території Главанської сільської ради Одеської області (за межами 

населеного пункту)», з метою створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в 

умовах воєнного стану, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань комунальної 

власності, земельних  відносин, містобудування, будівництва та охорони природи, міська 

рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельних 

ділянок загальною площею 193,3108 га, з цільовим призначенням «для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва», розташованих на території Главанської сільської 

ради Одеської області (за межами населеного пункту). 

2. Надати Фермерському господарству «Топалов В.З.» в оренду строком на 1 (один) 

рік земельні ділянки загальною площею 193,3108 га, в тому числі: ділянка №1 – 12,0453 

га, ділянка №2 – 46,6026 га, ділянка №3 – 47,2113 га, ділянка №4 – 12,5139 га, ділянка №5 

– 74,9377 га, з цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва», розташованих на території Главанської сільської ради Одеської області (за 

межами населеного пункту). 

3. Фермерському господарству «Топалов В.З.» укласти договір оренди землі строком 

на 1 (один) рік з Арцизькою міською радою в особі Арцизького міського голови та 

провести  державну реєстрацію згідно чинного законодавства України.  

4. Фермерському господарству «Топалов В.З.» використовувати земельні ділянки 

відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.  

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

комунальної власності, земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 

природи. 

 

Проект рішення підготовлений 

відділом комунальної власності, 

земельних відносин 

та екологічних питань 

Арцизької міської ради 


