
Додаток 1

ІНФОРМАЦІЯ
щодо потреби у створенні громадського пасовища
на території _____________________________, ради

(назва сiльськоі/селищної ради)

__________________ району, _____________ області
(назва району)

№
з/п

Назва населеного
пункту

Кількість
садиб

Кількість
поголів’я
тварин,

гол.

Норма
випасу

на 1
голову*

Потреба у площі
кормових угідь для

створення громадських
пасовищ, га

1
2
3
Всього по сільській раді



Додаток 2.

_____________________________________________ ради,
(назва сiльськоі/селищної ради)

_________________________ району, ___________ областi
(назва району)

Р I Ш Е Н Н Я

___________ сесія _____________ скликання
від “___” _______________ 20__ р.

Про створення
громадського пасовища

Розглянувши  заяву  гр. ________________________________,
уповноваженої

(прізвище, ім’я, по батькві)

особи  власників  худоби  територіальної  громади  від  “___”  _______________
20__ р., щодо забезпечення в потребі випасання громадського ската на землях
кормових  угідь  сільськогосподасрького  призначення  державної  власності
розташованої  на  території  _________________  ради,  _________________
району,

(назва ради)                                                (назва району)

____________ області,  відповідно до статтi  26 Закону України “Про мiсцеве
самоврядування в Українi”, статей 34, 38 Земельного кодексу України, частини
п’ятої розділу другому “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України
“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування
земель державної та комунальної власності” _____________ рада ВИРIШИЛА,
–

(назва ради)

1. Доручити  голові  _______________________________
________________

(прізвище, ім’я, по батькові)                                                        (назва ради)

подати  клопотання  до  Головного  управління  Держгеокадастру  у
___________області  стосовно  отримання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для створення громадського
пасовища  орієнтовною  площею  ________ га,  за  рахунок  земель  державної
власності, розташованих на території ________________ ради, _____________
району, __________ області.                           (назва ради)                                      (назва району)

2. Затвердити  Положення  про  громадське  пасовище,  яке  створюється  в
адміністративних  межах  __________________  ради,  _________________
району,

(назва ради)                                                (назва району)

_______________________________ області (додається).
3. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на

_____________________________________.
(голову ради/голову комісії)



_________________________    _________________
________________________

(сiльський/селищний голова)                                       (підпис)                                           (прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.



Додаток 3.

ЗАТВЕРДЖЕНО
______________________________________ ради,

(назва сiльськоі/селищної ради)

_________________ району, __________ областi
(назва району)

________ сесія __________ скликання
від “___” _______________ 20__ р.

ПОЛОЖЕННЯ
про громадське пасовище

Положення  про  громадське  пасовище  розроблено  з  метою забезпечення
потреби  територіальної  громади  у  випасанні  худоби  за  рахунок  земель
сільськогосподарського  призначення  державної  власності  не  наданих  у
власність  і  користування,  з  метою  сприяння  розвитку  скотарства,  зокрема
молочного  та  м’ясного  поголів’я  великої  рогатої  худоби,  шляхом  спільного
використання  пасовища  власниками  худоби,  мешканцями  територіальної
громади  _____________________  ради,  ________________  району,
____________області,

(назва ради)                                                            (назва району)

у  відповідності  до  вимог  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в
України”,  Земельного  кодексу  України,  Закону  України  “Про  землеустрій”,
Закону Україні “Про Державний земельний кадастр”.

Формування громадського пасовища відбувається за вимогою мешканців
територіальної громади, які мають у власності  худобу. Громадське пасовище
формується за рахунок земель сільськогосподарського призначення державної
власності  не  наданих  у  власність  і  користування  з  метою  його  спільного
використання  власниками  худоби.  Після  оформлення  права  комунальної
власності територіальної громади, пасовища використовуються для загального
користування,  відповідно  земельний  податок  і  орендна  плата  за  земельні
ділянки не сплачуються.

Перелік  користувачів  громадського  пасовища  визначається  щорічно,  на
загальних зборах мешканців територіальної громади із внесенням відповідних
змін у разі виникнення потреби, згідно поданих особистих заяв на ім’я голови
місцевої ради.

На загальних зборах мешканців територіальної громади визначається сума
і терміни оплати за користування громадським пасовищем, інші питання щодо
організації  та  використання  пасовища,  які  оформлюються  відповідним
протоколом та затверджуються виконкомом місцевої ради. Оплата за випасання
худоби  здійснюється  безпосередньо  кожним  користувачем  на  рахунок
спеціального фонду ради.

За  рахунок коштів  спеціального фонду,  коштів  користувачів,  інвесторів,
благодійних  внесків  тощо,  в  рамках  чинного  законодавства,  рада  має  право
вирішувати  питання  внутрігосподарського  землеустрою  громадського
пасовища, проведення заходів з відновлення трав’яного покриву, підвищення



родючості  ґрунтів,  забезпечення  тварин потребою у  водопої,  солі,  побудови
твариномогильника та інші питання.



Додаток 4

_____________________________________________ ради,
(назва сiльськоі/селищної ради)

_________________________ району, ______________областi
(назва району)

Начальникові Головного управління
Держгеокадастру у _____________ області
____________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

КЛОПОТАННЯ

Просимо надати дозвіл на розроблення документації із землеустрою щодо
відведення  земельних  ділянок  у  комунальну  власність  для  створення
громадського  пасовища  орієнтовною  площею  ______ га  із  земель
сільськогосподарського  призначення  державної  власності  не  наданих  у
власність  і  користування
________________________________________________________

(вказати вид угідь згідно КВЦПЗ, з яких надається)

розташованих на території __________________ ради, _______________ району,
(назва ради)                                    (назва району)

Львівської області.
До клопотання додаються:
- графічні  матеріали,  на  яких  зазначено  бажане  місце  розташування

земельної ділянки в межах ради, її розмір, письмову згоду землекористувача,
засвідчена нотаріально (у разі вилучення земельної ділянки).

- копія свідоцтва з ЄДРПОУ;
- копія  свідоцтва  про  державну  реєстрацію  юридичної  особи  (місцевої

ради);
- рішення місцевої ради про створення громадського пасовища;
- довідка про склад поголів’я на території ради на початок поточного року;
- інформація  щодо  потреби  в  площі  земельних  ділянок  для  створення

громадського пасовища.

_________________________    _________________
________________________

(сiльський/селищний голова)                                       (підпис)                                           (прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.



Додаток 5

_____________________________________________ ради,
(назва сiльськоі/селищної ради)

_________________________ району, _______________ областi
(назва району)

Начальникові Головного управління
Держгеокадастру у _________________ області

____________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

КЛОПОТАННЯ

Просимо  затвердити  документацію  із  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  у  комунальну  власність  для  створення  громадського
пасовища  площею  __________ га,  кадастровий  номер  земельної  ділянки
::: для  створення  громадського  пасовища  за
рахунок  земель
_______________________________________________________________

(вказати категорію земель, вид угідь згідно КВЦПЗ, з яких надається)

розташованих на території __________________ ради, _______________ району,
(назва ради)                                    (назва району)

______________ області.
До клопотання додаються:
- оригінал документації із землеустрою;
- витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;
- електронний документ (обмінний файл).

_________________________    _________________
________________________

(сiльський/селищний голова)                                       (підпис)                                           (прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.



Додаток 6

_____________________________________________ ради,
(назва сiльськоі/селищної ради)

_________________________ району, ____________ областi
(назва району)

Р I Ш Е Н Н Я

___________ сесія _____________ скликання
від “___” _______________ 20__ р.

Про прийняття в комунальну власність
земельної ділянки громадського пасовища

Враховуючи  наказ  Головного  управління  Держгеокадастру  у
________________________області  від  “___”  _______________  20__ р.
№______________________________, “Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки...”, відповідно до статтi 26 Закону України
“Про  мiсцеве  самоврядування  в  Українi”,  статей  34,  38  Земельного  кодексу
України, частини п’ятої розділу другому “Прикінцеві та перехідні положення”
Закону  України  “Про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  України
щодо  розмежування  земель  державної  та  комунальної  власності”
__________________ рада ВИРIШИЛА, –

(назва ради)

1. Прийняти  в  комунальні  власність  земельну  ділянку
сільскогосподасрського  призначення  із  земель  державної  власності  площею
______ га,  кадастровий  номер  земельної  ділянки
:::,  розташованої  на  території
_________________ ради, _________________ району,

(назва ради)                                                (назва району)

___________області.
2. Зобов’язати  голову  _________________  ради,  _________________

району,
(назва ради)                                                (назва району)

Львівської  області  в  установленому  законом  порядку  підписати  з  Головним
управлінням  Держгеокадастру  у  _______________  області  акт  приймання-
передачі земельної ділянки згідно з пунктом 1 цього рішення.

3. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на
_____________________________________.

(голову ради/голову комісії)

_________________________    _________________
________________________

(сiльський/селищний голова)                                       (підпис)                                           (прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.



Додаток 7
АКТ

приймання-передачі земельної ділянки
сільськогосподарського призначення із земель
державної власності розташованої на території

________________ ради, ______________ району, _________________області
(назва ради)                                        (назва району)

в комунальну власність територіальної громади
________________ ради, _______________ району, ___________________ області

(назва ради)                                             (назва району)

__________________________                                        “__” _______________ 20__
року

(назва населеного пункту)

Ми, що нижче підписалися:
від  імені  Головного  управління  Держгеокадастру  у

____________________________  області  –  начальник  відділу/управління
Держгеокадастру у _______________________________
                                                                         (назва району)

_______________________області  ____________________________,  який  діє  на
підставі довіреності

(прізвище, ім’я, по батькові)

від “___” _______________ 201_ р. виданої Головним управлінням Держгеокадастру у
_____________ області з одного боку;

від  імені  ________________ ради,  _______________ району,
______________області

(назва ради)                                    (назва району)

– голова ради ____________________, який діє на підставі рішення сільської/селищної
(прізвище, ім’я, по батькові)

ради від “___” _______________ 201_ р. з другого боку, склали цей акт про таке:
1. Головне  управління  Держгеокадастру  у  ______________  області  передає

земельну  ділянку  сільськогосподарського  призначення  площею  _______ га,
кадастровий  номер  земельної  ділянки  :::,
розташованої  на  території  _________________  ради,  __________________ району,
___________області

(назва ради)                                                (назва району)

із земель державної власності, а ___________________ рада, _______________ району,
(назва ради)                                              (назва району)

_______________  області  приймає  вищезазначену  земельну ділянку  в  комунальну
власність для створення громадського пасовища.

2. Стан земельної ділянки придатний для випасання худоби.
3. Цей акт складений у двох примірниках, один з яких передається  Головному

управлінню Держгеокадастру для зберігання в регіональному фонді документації із
землеустрою,  другий  передається  __________________  раді, _______________
району,

(назва ради)                                           (назва району)

___________________ області.
Головне управління

Держгеокадастру у ____________
області

_____________________ рада,
(назва ради)

___________________ району,
(назва району)

_____________________ області
_____________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)
_______________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

_____________________________ _______________________________



(підпис) (підпис)

М.П. М.П.


	Р I Ш Е Н Н Я
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