
Проект
Розроблений відділом архііепурш містобуду вання,
земельних відносин та житлово-комунального
господарства
Схвалений постійною комісією з питань земельних
відносин. раціонального використання земельних
ресурсів, охорони природи, надзвичайних си 'аши.
містобудуваннята будівництва
Протокол від “й“ *. 202І р

СТАНІСЛАВСЬКАСІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я
сесії УПІ скликання

Про прийняття у комунальну власність
Станіславськоїтериторіальної
громади з державної власності земельних
ділянок сільськоґосподарського призначення

На підставі наказу Головногоуправління Дсржґеокадастру у Херсонській області від
29.03.2021 року МЕ 84 - ОТГ “Про передачу земельних ділянок державної власності )
комунальну власність”, відповідно до ст. ст. 12ц117 Земельного кодексу України. пункту 5]
частини 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». сільська рада

ВИРЦЦИЛА:

1. Прийняти земельні ділянки сільськогосподарськогопризначення дсржишюї влпсиості
загальною площею 4,0000 га у комунальну власність Станіславської тсри шрігшьноі громади
Херсонськогорайону Херсонської області, згідно з переліком,що додається.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань земсльних
відносин, раціональною використання земельних ресурсів, охорони природи. надзвичайних
ситуацій, містобудуваннята будівництва.

Станіславський сільський голова

Голова комісії О.М. Ваніиіні
“ ” 2021 р



додв ок до рішенняСтаніславської
сільської ради *.041021 року м -

Перетік земельнихділянок сільськогоспонарськогопризначення, які передаються у комуняльнувласність Станіславської територіальної громадиХерсонсь кого районуХерсонськоїобласті

Відомості про обтяження- * "
. .. . ільове ' омості п меження У ист
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; з/п Каданровипномер земепьиш Місце розташування земельнпі ділянки Площа. га Ц
речових прав на земсльну

ВШ ро Їб. ' пикор аншділянки призначення . ісмсльнш ділянки (код, назва)ділянку

(Державний акт на право
01.03. Для ведення постійного користування

Хєрспнськв область Бшоаерський район. особистого землею серія ііі-хс М: : 4 .
*

. оооо . »
1 6520380500 02 00' 0379

Олександрівська сшьськв рада
2'

селянського 006636 від 28.11.2001 м
господарства 76) КопокотМихайло

Степэнпвич

15.00. Землі запасу
(темельні д'шяііки

* кожної катсгоріі
ХСРШЖШ п,) “ Бічшрщии ”Ійон ісмсль, які не інші земельні сервщтн,д і « пас , , , и р. . . .7 . . . . і ,ь 6520380500 02.0010236

ОМЩЩШЩЕ СШЬЩВ рт 2.0000 надані у власність до. овір леііельно. о
або ксрнстунання сервгіугу
громадянам чи
юридичним
ссобам)
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