
А к т  приймання-передачі земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення із державної у комунальну власність

U . Ілі&О  місто Суми

1. Головне управління Держгео кадастру у Сумській області 
відповідно до наказу Головного управління Держгеокадастру у Сумській 
області від ф, 4Л, %oJU? № ЗЛ І '/  / 7 передає із державної 
власності, а Дружбівська міська рада Шосткинського району (Ямпільеького 
району) Сумської області приймає у комунальну власність Дружбівської 
об’єднаної територіальної громади Шосгкинського району (Ямнільського 
району) Сумської області земельні ділянки згідно з додатком.

2. Цей Акт разом із вказаним наказом є підставою для державної 
реєстрації нрава, на вказані у додатку земельні ділянки, комунальної 
влас1 і ості Дружбі вської міської ради Шосткинського району (Ямпільеького 
району) Сумської області.

Начальник Головного 
управління Держгеокадастру 
у Сумщгій-рбласті
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Голова Дружб і вської міської ради 
Шостк инсько го ра й о ну 
(51^иі;Льсі^ого району) Сумської
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Сві єн ХАРИТОНОВ

ГУ ДЕРЖ ГЕОКАДАСТРУ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

33-ОТГ від 10.12,2020



ДЕРЖ И НУ М ,и 'Т Р
Головне управління Держгеокадастру у Сумській області

ї ї  \  к  л  З

м. Суми
№ 33- О Т РІІ /< ^  А )

Про передачу земельних 
д ілянок державної власності 
у комунальну власність

Відповідно до статей 15і, 117, 122 Земельного кодексу України, Указу 
Президента України від 15.10.2020 № 449/2020 «Про деякі заходи щодо 
прискорення реформ у сфері земельних відносин», постанови Кабінету 
Міністрів України від 16 листопада 2020 р. № 1113 «Деякі заходи щодо 
прискорення реформ у сфері земельних відносин», наказу Державної служби 
України з питань геодезії, картографії та кадастру від 17.11.2020 № 485 
«Деякі питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення державної власності до комунальної власності», керуючись 
Положенням про Головне управління Держгеокадастру у Сумській “області, 
затвердженого наказом Держгеокадастру від 17.11.2016 № 308 (у редакції 
наказу Держгеокадастру від 20.02.2020 № 53),

НАКАЗУЮ;

1. Передати Дружбівській міській раді Шосткинського району
(Ямпільського району) Сумської області у комунальну власність земельні

площею 86,2807 га, які розташовані за межами населених пунктів на 
території Дружбівської об'єднаної територіальної громади Шосткинського 
району (Ямпільського району) Сумського району згідно з актом приймання- 
псредачі.

2. Право власності на земельні ділянки виникає з моменту державної 
реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

3. Контроль за виконать шаю за собою.

ділянки сільськогосподарського призначення державної власності загальною

Начальник Євген ГРИЦИК

ГУ ДЕРЖ ГЕОКАДАСТРУ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

33-ОТҐ від 10.12.2020



Додаток до Акту від /0„

№ з/п Кадастровий номер 
земельної ділянки

Місце розташування 
земельної ділянки

Площа, га
і  €

Цільове призначення

Відомості про 
обтяження 

речових прав на 
земельну ділянку

Відомості про 
обмеження у 
використанні 

земельної ділянки

1 5925610300:03:009:0023

Сумська область 
Шоскинський район 
(Ямпільський район) 

Дружбівська міська рада

86,2807
01.01.для ведення товарного 

сільськогосподарськго 
виробництва

договір оренди укладений 
ПП "Ямпіль Інвест" з ГУ 
від 10.07.2019 строком на 

7 років

Не зареєстровані

Всього А 86,2807

Начальн правління 

кій області 

єн ГРИЦИК

Голова Дружбівськ'ої міської ради
Шосткинського району (Ямпільського району) Сумської 
області , •

* ' Свген ХАРИТОВ


