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Про передачу земельних
дiлянок державноi власностi у
комунальну власнiсть

]1ь "/4 ^ с27r

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

16.11.2020 J\Ъ 111З <Щеякi заходи щодо прискоренняMiHicTpiB Украiни вiд

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

ресстрацiТ цього права та оформлюсться вiдповiдно до Закоrrу УкраТгrи uПро

державну ресстрацiю речових прав на нерухоме майно та Тх обтяжень>.

З. Контроль за виконанням цього наказу запиIIIаю за собою.

йЬ-**-а

ГУ Держвокадастру у Полтавськiй областi

12-0ТГ вiд 03,12.2020
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Дкт приймання - передачi земельних дiлянок сiльськогосподарського
призначення iз державноi у комунальну власнiсть

н 4r, ю.}D м. Полтава

до наказу Головного
вiд ob.l!- юli I{s

1. Головне управлiння.Щержгеокадастру у Полтавськiй областi вiдповiдно

,Щержгеокадастру у Полтавсъкiй областi

передае iз земелъ державноi власностi, а

Нехворощанська сiльська рада Полтавського району (НовосанЖарСькоГо

району) Полтавськоi областi приймае у комун€rльну власнiсть земельнi'дiлянки

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.

управлiння
4l-[,/ /

нача-пъник Головного

,Щержгеокадастру у
областi

управлiння
полтавськiй

сiлъський голова

iKTop ДУБОВИLI

ГУ Дерlкгеокадастру у Полтавськiй областi

12-0ТГ вiд 03 12 2020
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!одаток ло Дкту вiд _!1 f / .,Za-LO

N9

зl'П

Кадастровий номер
земельноТ дiлянки

Мiсце

розташування
земелыrоi дiлянки

Площа
земельнот

дiлянки. га

Liiльове
призl{ачсння

земельноi
дiлянки

вiдомостi про
обr:яження

речових прав на
земелl,ну

дiлянку

Bi,,toп.locTi tlpll
обмеiкеtlttя r
використаtttti

зел,tслы ttlT

дiляltки

l

l

2 3 4 5 6 7

5323483700:00:()0 1 :07l 8
Нехворощанська

сiльська рада
l 5з.6з97

l6.0() Землi
запасу (земельнi

дiлянки кожноi
категорii земель,
якi не наданi у
власнiсть або
корист,уваIIня

громадяна]!I чи
юридичним

особам)

ВiдсутrIi Вiлсl,тнi

2 5З 2-з 48;l2 00 : 00 : 002 : 0094
Нехвороцанська

сiльська рада
l0,25tl8

l6.0() Землi
запасу (земельнi

дi:rянки кожноi
категорii земель.
якi не llаланi у
власнiсть або
користування
громадянам чи

к)ридичIlим
особа,rt )

Вiдсугнi

() ] .(]_j Oxtiprlrrira
з()IIа HaBKOJlO

( взjtсlвiк) r.lб'сtt,t,а

енергети.tt ltli
систеN,l и

3 5323484200:00:00 1 : 1 422
Нехвороцанська

сiльська рада
0.7282

l6,0() Землi
запасч ( земсльнi
дi,,]янки кожноi

категорii'земель.
якi не наланi у
власнiсть або
кOрисl,ування

громадянам чи
юридични}t

особfuм)

Вiлсlтrli

() i.()З OxoptlHHa
зоtlа IlaBKc),lo

( rзз,ttсlв;к ) с.iб'сктir

1,patlcllopTy

,1 5З23486000:00:00 l :0909
Нехворощанська

сiльська рада
1.0000

l6.()() Земл j

запасr, ( зсмельнi
Jiлянки ко;кноТ

категорii земеJ,Iь.

якi не наланi у
власнiсть або
користування

громадяна]!{ чи
юридичним

особам)

Вiдсутнi Вiлсу,гнi

5 5З23486000:00:002:0866
I-1схворtlщанська

сiльська рада
l,7400

0l .02 !ля
вOдсIIня

фермерського
госIIодарства

Ilостiйrrе
користування

Вiлсутнi

6 5З23483000:00:00 l : l l 29
Нехвороцанська

ci.,rbcbKa рада
2.0000

0l 0З !ля
ведеIIня

особистого
се,rrянськOг()

гOсlI()llарс,t I]i]

Постiйне
корIjстування

I]iдсу,l,rri

7 5]2ЗltJ3000:00:00l : l lЗ0
Нехвороrцаttська

сiльська рада
2.0000

()l.()З,r{ля

веде}lIlя

особис,гоI,о
СOJIЯНСЬКОГО

господарства

Постiйне
користування

Вiдсуr,rri

всього l71,3667

ГУ Держгеокадастру у Полтавськiй областi
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