
 
ГРИГОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЧАПЛИНСЬКОГО РАЙОНУ  

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХХХІ сесія VІІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

    26 червня 2019 року   с. Григорівка № 469  

 

Про внесення змін до рішення від 25.03.2019 р.   

№ 413  «Про погодження та затвердження  

технічної  документації із землеустрою щодо  

інвентаризації земель та земельних ділянок  

сільськогосподарського призначення  

КСП ім. Калініна, що припинено, які є власністю 

територіальної громади Григорівської сільської ради 

 (Присиваської ОТГ) (переходять до комунальної власності)» 

 

Розглянувши лист ТОВ «Геліосивашенерго» щодо необхідності 

внесення змін, що відповідають технічній документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель та земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення Колективного сільськогосподарського підприємства ім. 

Калініна, що припинено, які є власністю територіальної громади 

Григорівської сільської ради (Присиваська ОТГ), (переходять до комунальної 

власності) загальною площею 7,5044 га, яка розташована за межами 

населених пунктів на території Григорівської сільської ради Чаплинського 

району Херсонської області, що розроблена фізичною особою – підприємцем 

Романча Андрій Сергійович (кваліфікаційний сертифікат інженера-

землевпорядника № 011140 від 21.06.2013 р.), згідно статей 12, 83, 122, 186, 

пунктів 21 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України, 

статті 30 Закону України « Про землеустрій», у зв’язку з набуттям чинності 

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

питань колективної власності на землю, удосконалення правил 

землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, 

запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», пункту 34 

статті 26 закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», сільська 

рада 

 

                                             В И Р І Ш И Л А : 



1. Внести зміни до рішення Григорівської сільської ради Чаплинського 

району Херсонської області від 25.03.2019 р № 413«Про погодження та 

затвердження технічної  документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земель та земельних ділянок сільськогосподарського призначення КСП ім. 

Калініна, що припинено, які є власністю територіальної громади 

Григорівської сільської ради (Присиваська ОТГ) (переходять до комунальної 

власності)» та викласти пункт 2 Рішення у наступній редакції: 

«2.1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

інвентаризації земель та земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення Колективного сільськогосподарського підприємства ім. 

Калініна, що припинено, які є власністю територіальної громади 

Григорівської сільської ради (Присиваська ОТГ), (переходять до комунальної 

власності) загальною площею 7,5044 га, які розташовані за межами 

населених пунктів на території Григорівської сільської ради Чаплинського 

району Херсонської області, що розроблена фізичною особою – підприємцем 

Романча Андрій Сергійович (кваліфікаційний сертифікат інженера-

землевпорядника № 011140 від 21.06.2013 р.)., а саме: 

земельна ділянка, загальною площею 1,6208 га, кадастровий номер 

6525481000:02:001:0455; 

земельна ділянка, загальною площею 1,4021 га, кадастровий номер 

6525481000:02:001:0457; 

земельна ділянка, загальною площею 2,3828 га, кадастровий номер 

6525481000:02:001:0458; 

земельна ділянка, загальною площею 2,0987 га, кадастровий номер 

6525481000:02:001:0459. 

2.2. Прийняти до комунальної власності Григорівської сільської ради 

(Присиваська ОТГ) та зареєструвати, в порядку встановленому чинним 

законодавством право власності на земельні ділянки: 

земельна ділянка, загальною площею 1,6208 га, кадастровий номер 

6525481000:02:001:0455; 

земельна ділянка, загальною площею 1,4021 га, кадастровий номер 

6525481000:02:001:0457; 

земельна ділянка, загальною площею 2,3828 га, кадастровий номер 

6525481000:02:001:0458; 

земельна ділянка, загальною площею 2,0987 га, кадастровий номер 

6525481000:02:001:0459.» 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань транспорту, зв’язку, благоустрою, будівництва, земельних відносин  

та охорони навколишнього середовища. 

 

Сільський голова                                                                  С.О.Кліщевський 

 


