
ДЕРЖГЕОКАДАСТР  
Головне управління Держгеокадастру у Сумській області

Н А К А З

м. Суми
О/, и . Аеъ&Э ' № і-  О / Л

Про передачу земельних  
ділянок 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, 
затве|5дженого наказом Держгеокадастру від 17.11.2016 №  308 (у редакції 
наказу Держгеокадастру від 20.02.2020 №  53),

НАКАЗУЮ:

1. Передати Миропільській сільській раді Сумського району 
(Краснопільського району) Сумської  області у комунальну власність 
земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної  власності 
загальною площею 93,2449 га, які розташовані за межами населених пунктів 
на території  Миропільської  об'єднаної  територіальної  громади Сумського 
району (Краснопільського району) Сумської  області згідно з актом 
приймання- п ередач і .

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 виконанням цього наказу залишаю за собою.

І Іачальник Євген ГРИ ІДИ К

ГУ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

3-ОТГ від 01.12.2020



Акт приймання-передачі земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення із державної у комунальну власність

Р/. {Л. м і сто Суми

1. Головне управління Держгеокадастру у Сумській області 
відповідно до наказу Головного управління Держгеокадастру у Сумській 
області від £>/ ЗмЯО №  В- О Т Г  передає із державної 
власності, а Миропільська сільська рада Сумського району 
(Краснопільського району) Сумської  області приймає у комунальну власність 
Миропільської  о б ’єднаної територіальної  громади Сумського району 
(Краснопільського району) Сумської  області земельні ділянки згідно з 
додатком.

Цей Акт разом із вказаним наказом є підставою для державної 
реєстрації права, на вказані у додатку земельні ділянки,  комунальної 
власності Миропільської сільської ради Сумського району (Краснопільського 
району) Сумської  облаеі  і.

І ач а.' іьник 1 ол о ви оі о

у п ра вл і н ня-Держ  гсо кадастру

РИІДИК

Голова Миропільської  сільської 
ради Сумського району 
( К рас і ю 11 і л ьс ь ко і о  ра й о н у ) Су мс ь кої

Олена О РД И Н Е Ц Ь

ГУ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

3-ОТГ від 01.12.2020



Додаток до Акту від Р /. ■/<£,

№ з/п Кадастровий номер 
земельної ділянки

Місце розташування 
земельної ділянки

Площа, га Цільове призначення

Відомості про 
обтяження речових 

прав на земельну 
ділянку

Відомості про 
обмеження у 
використанні 

земельної ділянки

5922383300:04:004:0717

Сумська область, 
Сумський район 

(Краснопільський 
район), Миропільська 

сільська рада

36.0000
01.02 Для ведення 

фермерського 
господарства

Відсутні Не зареєстровані.

5922382500:03:011:063:

Сумська область. 
Сумський район 

(Краснопільський 
район). Миропільська 

сільська рада

3.6253
01.02 Для ведення 

фермерського 
господарства

Державний акт на 
право постійнpro 

користування землею 
від 15.10.2000 серія 

CM виданий Рідному 
В.О.

Не зареєстровані.

5922381600:03:001:0343

Сумська область. 
Сумський район 

(Краснопільський 
район). Миропільська 

сільська рада

01.01 Для ведення 
товарного 

сільськогосподарського 
виробництва

Договір оренди землі 
від 16.12.2011 № 
59223816001080, 

укладений між РДА та 
ГОВ "Рибиця сад" (25 

років)

Охоронна зона навколо 
(вздовж) об'єкта 

енергетичної системи

93,2449

правління

кій області  

вген Г Р И Ц И К

ької ради 

н ільського району)
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