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передачу земельних
Про
дiлянок державноi власностi у
комунальну власнiсть

Вiдповiдно до статей 15', |l'7, 122 Земельного кодексу УкраТни, Указу
Президента Украiни вiд 15.10.2020 Ns 44912020 <Про деякi заходи щодо
прискорення реформ у сферi земельних вiдносиш>, постанови Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд 16.11.2020 J\Ъ 111З <Щеякi заходи щодо прискорення
реформ у сферi земельних вiдносин)) та наказу Щержгеокадастру вiд l 1 .1\.202()
_,\]Ъ 45 кfiеякi питання передачi земельних дiлянок сiльськогосподарського
призначення державноТ власностi до комунальноТ власностi>>, Полоrкення пl]о
Головне управлiння frержгеокадастру у Полтавськiй областi затвердженого
наказом ЩержавноТ служби УкраТни з питань геодезiТ, картографiТ та кадастру
вiд l 7.1 1 .201 б J\Ъ З08 (iz редакцiТ наказу Щержгеокадастру вiд 20.02.2020 ЛЪ 5З).

НАКАЗУЮ:

1.

Передати Нехворощанськiй сiльськiй радi Полтавського району
(Новосанжарського району) у комунальну власнiсть зеп,tельнi дiлянки

сiльськогосподарського призначення державноi власностi загальною lIJIоrцек)
|] 1,3667 Г?, якi розташованi за межами населених пунктiв згiдно з aкl-oNl
приймання-передачi.

2. Право власностi на земельнi дiлянки виникас з моменту

дерхсавноТ

УкраТгrи uПро
ресстрацiТ цього права та оформлюсться вiдповiдно до Закоrrу
державну ресстрацiю речових прав на нерухоме майно та Тх обтяжень>.
З. Контроль за виконанням цього наказу запиIIIаю за собою.

Ярослав ШТИКЕР

йЬ-**-а

начальник

ГУ Держвокадастру
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Дкт приймання - передачi земельних дiлянок сiльськогосподарського
призначення iз державноi у комунальну власнiсть

н

м. Полтава
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Головне управлiння.Щержгеокадастру у Полтавськiй областi вiдповiдно
до наказу Головного управлiння ,Щержгеокадастру у Полтавсъкiй областi
вiд ob.l!- юli I{s 4l-[,/ / передае iз земелъ державноi власностi, а
Нехворощанська сiльська рада Полтавського району (НовосанЖарСькоГо
району) Полтавськоi областi приймае у комун€rльну власнiсть земельнi'дiлянки
1.

згiдно з додатком.
2. I]ей Дкт разом iз вказаним наказом с пiдставою для державноi реестрацiТ
права KoMyHarrbHoi власностi, на вказанi у додатку земелънi дiлянки,
нехворощанськоi сiлъськот ради Полтавського району (новосанжарсъкого
району) ПолтавськоТ областi.

нача-пъник Головного управлiння
,Щержгеокадастру у полтавськiй
областi

сiлъський голова
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Кадастровий номер
земельноТ дiлянки

Мiсце
розташування
земелыrоi дiлянки
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сiльська рада
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l71,3667
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Постiйне
користування

Вiдсуr,rri

