
головнЕr"#"ЧН"Тýfiý#"окддАстру
у полтАвськIй овлдстr

нАкАз

м. Полтава Nь ,r4 рrг0ь. 4L Lлtл

Про передачу земельних
дiлянок державноi власностi у
комунальну власнiсть

Вiдповiдно до статей l5', ||7,122 Земелъного кодексу Украiни, Указу
Президента Украiни вiд 15.10.2020 JE 44912020 пПро деякi заходи щодо
Прискорення реформ у сферi земельних вiдносин>>, постанови Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд 16.11.2020 Ns 1113 <Щеякi заходи щодо прискорення
реформ у сфер
J\lЪ 45 <,.Щеякi

i земельних вiдносин)) та наказу !ержгеокадастру вiд l 1 .1|.2020
питання передачi земельних дiлянок сiльськогосподарського

призначення державноТ власностi до комунальноi власностi>, Положення про
Головне управлiння .Щержгеокадастру у Полтавськiй областi затвердженого
нак€Lзом ,Щержавноi служби Украiни з питань геодезiI, картографiТ та кадастру
вiд 1 7 .1|.2016 }lb 308 (у редакцiТ наказу lержгеокадастру вiд 20.02 .2020 J\Ъ 53),

НАКАЗУЮ:

1. Передати Ромоданiвськiй сслитrlнiй радi Миргоролського раi.iогr1,
ПолтавськоТ областi у комунальну власнiсть земельнi дiляrн ки
сiльськогосподарського призначення державноТ власностi загальною lIJloщeK)
4\6,84]1 га, якi розташованi за межаN,Iи населених пунктiв згiдно з aKToNl

прий мання-передачi.

2. Право власностi на земелънi дiлянки виникае з моменту державноТ

реестрацii цього права та оформлюсться вiдповiдно до Закону УкраТни uПро

державну ресстрацiю речових прав на нер}хоме майно та Тх обтяжень>.

З. Контроль за виконанням LIього наказу залишаю за собою.

й/4-"-*"@

ГУ Держгеокадастру у Полтавськiй областi

1 1-0ТГ вiд 03 12 2020

начальник

, 
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Ярослав ШТИКЕР



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

0ь,4л lаlс м. Полтава

1. Головне управпiння,.Щержгеокадастру у Поптавськiй областi вiдповiдно до

накЕLзу Головного управлiння ,Щержгеокадастру у Полтавськiй областi

вlд с \ at l1lC, Nэ // - 0Т'Г передае iз земель державноi власностi, а

ромоданiвська селищна Рада Миргородського району Полтавськоi областi

приймае у комунztльну власнiсть земельнi дiлянки згiдно з додатком.

2. IJей Дкт разом iз вказаним наказом е пiдставою для державноТ ресстрацiТ

права KoMyHarrbHoT власностi, на вказанi у додатку земельнi дiлянки,

ромоданiвськот селиrцнот рали vlиргородського району Полтавськот областi.

начальник Головного Селищний голова

D !ержгеокадастру у Полтавськiй областi

1 1-ОТГ вiд 03 12 2020

управлiння

.Щержгеокадасffi
ыW

, 
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.Щодаток до Акту вiд Р.r. r'J - /r,t2
та наказу вiд d' Ns //-

],[с

з/п

Кадастровий номер
земельноТ дiлянки

Мiсце
розташування

земельноi дiлянки

Площа
земельнот

дiлянки.
га

IJiльове
призначення

земельноi
дiлянки

вiдомостi про

обтяження

речових лрав Ila
земельну дiляtlку

I]iлол,rостi прtl

облtсжсttгtя у
використаttнi

зепtе.ltьноi дiлянки

l 2 3 4 5 6
,7

l 5 j 2_] 25 5 70() :()() :00;1;002 l
Ромоданiвська
селищна рада

3 5.4562
01.02 flля ведення

фермерського господарства
[Iостiйrrе

користуванlIя
Bi;rCYTlri

2 5_]2З255700:00:004:00 I 8
ромоданiвська
селишна рада

4з.0000
01.02 flля ведення

фермерського господарства
Постiйне

користуванl lя
IJ i,lclr,rri

_) 5З23255700:00:005 :0 l 76
ромоданiвська
селищна рада

20.3212
() 1.02 Для ведення

фермерського господарства
постiйrrе

корис,гування
BilcyTlri

4 532З255700:00:007:0 l 40
Ромоданiвська
селищllа рада

21.4000
01.02 flля ведення

ферлrерського господарства
Постiйне

корис,гування

0 l .()5 охоронна зоr ra

HaBKoлo (rrзловж)

об't:tt,tа

еtrергети чl loi'

сисl,е}{и

5 _532З25 5700:00:0 l 0:0005
Ромоданiвська
селищна рада

з0,7000
01.02 flля ведення

фермерського господарства
Постiйне

користуваIIня

() l .03 Oxoporllra
зона навколо

( вздовiк) об'скта
TpaHcIlopTy;

6 5j2]25i7()0:00:()0 l :0 l 98
Ромоданiвська
селищIlа рада

3 2.8766
01.02 !ля веденtIя

фермерського господарства
постiйrrс

користуваIlIIя

навколо ( вздоI]){i )

об'скта
еttергс,t,и ч l loT

сис,i,сi\, и:

01.0З Охоронна
зона lIавкол(]

,7 5З2З255700:00:006:00 l 6
ромодаtliвська
селищна рада

10,4000
0 1.02 !ля ведення

фермерського господарства
Постiйне

користуl]ання
Biлcyl,rri

8 5]2325_17()0:00:00 l :0220
Ромоданiвська
селищна рада

2о. l 625

l6.00 Зеrчrлi запасу (земельнi

дiлянки кожноi категорii
земель. якi не наданi у

власнiсть або користування
гро]!Iадянам чи юридичним

особам)

Вiдсутнi [}iлсутlri

9 5З2j255700:00:002:0066
Ромоданiвська
селищна рада

l2. j701

1 6.00 Землi запасу (земельнi

дiлянки кожноТ категорiТ

зе]!1ель. якi не наданi у
власнiсть або корис,гування
громадянам чи юридичним

особам)

Вiдсутнi IJ i,цсчтн i

l0 5 ] 2 З 2 5 _; 700 :00:00З :0224
Ромоланiвська
селищна рада

2з.6зз 9

) Ь.DDЪgм",ir заrrасу \зсмельнr
дiлянки ко;кноТ категорii
земель, якi не наданi у

власнiсть або користуваtlня
громадянам чи юридичним

особам)

Вiлсутнi Вiдсу-l,нi

lI _j.] 2.j ]5.j 700 :()0:00_ý :0 1 72
ромоданiвська
селишна рада

DД,

1 1_(
, llll lll lll

lз.6892

)жгеOкадастру

ТГ вiд 03
l lllll ll lr lr

l6.00 Землi запасу (земельl,tt

дiлянки Ko;Ktroi категорii
зеl\rель. якi llc наданi у

власнiсть або користування

lоЛmёgа#ffiiаМ ЧИ ЮРИДИЧНИ М

2,2020 особам)

lllll llllllll rlllll .l

вiдсутrri Вiдсlr,нi


