
КОПІЯ
ДЕРЖГЕОКАДАСТР

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
НАКАЗ

ZC <2,ог( м. Херсон №

Про передачу земельних 
ділянок державної власності 
у комунальну власність

Відповідно до статей 15і, 117, 122 Земельного кодексу України, з метою 
забезпечення виконання Указу Президента України від 15 жовтня 2020 року 
№ 449 «Про деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних 
відносин», постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2020 № 1113 «Деякі 
заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин», наказу 
Держгеокадастру від 17.11.2020 № 485 «Деякі питання передачі земельних 
ділянок сільськогосподарського призначення державної власності до 
комунальної власності», керуючись Положенням про Головне управління 
Держгеокадастру у Херсонській області, затвердженим наказом 
Держгеокадастру від 17.11.2016 № 308 (в редакції наказу Держгеокадастру 
від 20.02.2020 № 53), враховуючи лист Виноградівської сільської ради 
Олешківського району Херсонської області від 24.11.2020 
№2677-06-18/0/20/700-13-03-2250,

НАКАЗУЮ:

1. Передати Виноградівській сільській раді Виноградівської територіальної 
громади Херсонського району (раніше - Олешківського район) Херсонської 
області у комунальну власність земельну ділянку сільськогосподарського 
призначення державної власності загальною площею 24,7000 га, згідно з 
переліком, у якому зазначено кадастровий номер земельної ділянки, її місце 
розташування, площа, цільове призначення, відомості про обтяження речових 
прав на земельну ділянку, обмеження у їх використанні, що додається.

2. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної
реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на неотхЬ^^ШйіІб' та їх обтяжень».

3. Контроль за виконанням цього

ГУ Держ'еокздастру у Херсонській області

35 від 15.01.2021

Оксана ЗІНОВАГолова комісії з ліквідації - в. о. начальни

сп



ІКОПІЯ
Додаток до наказу Головного управління Держгеокадастру 
у Херсонській області 
від ■/£■&(• ІОІ!№

Перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, які передаються у комунальну власність Внноградівській сільській раді Виноградівської територіальної громади Херсонського району 
(раніше - Олешківського району) Херсонської області

№ з/п
Кадастровий номер 
земельної ділянки

Місце розташування земельної ділянки 
(область, район, рада) Площа (га) Цільове призначення земельної ділянки (код, назва)

Відомості про обтяження речових прав 
на земельну ділянку (в т.ч. оренда, пост, 

користування, кому надано, реквізити 
документа)

Відомості про 
обмеження у 

використанні земельної 
ділянки (код, назва)

1 2 3 4 5 6 7

1 6525081000:02:001:0541
Херсонська область, Олешківський район, 

Виноградівська сільська рада
24,7000

01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва - -

Всього 24,7000

ГУ Д
ер>«геокадастру у Х

ерсонській області

35 від 15.01.2021

Начальник Управління державного земельного кадастру

Заступник начальника Управління - начальник відділу розпорядження 
землями сільськогосподарського призначення Управління землеустрою 
та охорони земель

Наталія ПОТАПКІНА

Сергій САВЧЕНКО
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