
ДЕ РЖ ГЕ ОКА ДАСТ Р 
Головне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області

Н А К А З

16 03 2018 9-133/15-18-СГ

Про передачу земельних ділянок 
державної власності у 
комунальну власність

Відповідно до статей 15 і, 79і, 117, 122 Земельного кодексу України, 
Положення про Головне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській 
області, затвердженого наказом Держгеокадастру від 17.11.2016 № 308, 
враховуючи рішення 12 сесії 7 демократичного скликання Космацької 
сільської ради об’єднаної територіальної громади Косівською району Івано- 
Франківської області від 23.02.2018 № 47-12/2018 «Про передачу земельних 
ділянок державної власності у комунальну власність» та розглянувши 
клопотання Космацької сільської ради об’єднаної територіальної громади 
Косівською району Івано-Франківської області

НАКАЗУЮ:

1. Передати Космацькій сільській раді об’єднаної територіальної 
громади Косівського району Івано-Франківської області у комунальну 
власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної 
власності загальною площею 14,6132 га, які розташовані за межами 
населеного пункту с. Космач, згідно з актом приймання-нередачі.

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 пунктів 1, 2 цього наказу залишаю за 
собою.



Акт
приймання-передачі земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення із державної 
у комунальну власність

«16» березня 2018 року м. Івано-Франківськ

1. Головне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській 
області відповідно до наказу Головного управління Держгеокадастру в 
Івано-Франківській області від 16.03.2018 № 9-133/15-18-СГ «Про передачу 
земельних ділянок державної власності у комунальну власність» передає із 
державної власності, а Космацька сільська рада об’єднана територіальна 
громада Косівського району Івано-Франківської області приймає у 
комунальну власність Космацької сільської ради об’єднаної територіальної 
громади Косівського району Івано-Франківської області земельні ділянки 
згідно з додатком.

2. Цей Акт разом із вказаним наказом є підставою для державної 
реєстрації права, на вказані у додатку земельні ділянки, комунальної 
власності Космацької сільської ради об’єднаної територіальної громади 
Косівського району Івано-Франківської області.

Начальник Г оловного 
управління Держгеокадастру 

-Франківській області

Копча Р. І.

Голова Космацької сільської ради 
об’єднаної територіальної громади 
Косівського району Івано- 
Рранківської оі

Бербеничук Д.Д.
(ПІП)



Додаток до Акту від 16 березня 2018 року

№ 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
1 2 3 4 5 6 7

1. 2623684001:14:001:0003 Івано-Франківська 
область, Косівський 

район, за межами 
населеного пункту 

с. Космач Космацької 
сільської ради ОТГ, 

урочище «Мончели»

4,6420 для 
сінокосіння і 

випасання 
худоби 
(01.08)

Договір оренди відсутні

2. 2623684001:14:001:0004 Івано-Франківська 
область, Косівський 

район, за межами 
населеного пункту 

с. Космач Космацької 
сільської ради ОТГ, 
урочище «Мончели»

9,9712 для 
сінокосіння і 

випасання 
худоби 
(01.08)

Договір оренди відсутні

Начальник Г оловного 
управління Держгеокадастру 
в Івано-Франківській області

Копча Р. І.
(ПІП)

Голова КосмацькоЗксільської ради об’єднаної 
теритОріальйбіГ громади Косівського району

М.П.; (підпис). У 4 Ч/

' • X  -7  А  / у

Бербеничук Д.Д.
(ПІП)


