
                                                                                                      проект 

УКРАЇНА 

Г О Р О Д Н Я Н С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А   

Р І Ш Е Н Н Я  

 (двадцять третя  (41) сесія 7 скликання) 

 

 

від 11 червня 2020 року 

        м. Городня 

Про реєстрацію земельних ділянок 

на землях Городнянської міської ради 

 

 Відповідно до ст. 25, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Земельного Кодексу України, Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухомого майно та їх обтяжень», Розпорядження 

КМУ від 31 січня 2018 р. № 60-р "Питання передачі земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну 

власність об’єднаних територіальних громад",Городнянська  міська рада  

 

                                              ВИРІШИЛА: 

1. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення за межами                              

с. Берилівка площею – 7,4169 га, кадастровий номер 7421487500:03:000:1033, 

яка утворилась в наслідок поділу земельної ділянки кадастровий номер 

7421487500:03:000:0954. 

 

2. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення за межами                              

с. Конотоп площею – 0,8413 га, кадастровий номер 7421485200:02:000:4648, яка 

утворилась в наслідок поділу земельної ділянки кадастровий номер 

7421485200:02:000:4485. 

 

3. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення за межами                              

с. Смичин площею – 27,6451 га, кадастровий номер 7421487600:03:000:2521, 

яка утворилась в наслідок поділу земельної ділянки кадастровий номер 

7421487600:03:000:2262. 

 



4. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення за межами                              

с. Смичин площею – 0,5041 га, кадастровий номер 7421487600:03:000:2534, яка 

утворилась в наслідок поділу земельної ділянки кадастровий номер 

7421487600:03:000:2202. 

 

5. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення за межами                              

с. Смичин площею – 0,9606 га, кадастровий номер 7421487600:03:000:2533, яка 

утворилась в наслідок поділу земельної ділянки кадастровий номер 

7421487600:03:000:2282. 

 

6. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення за межами                              

с. Смичин площею – 10,5898 га, кадастровий номер 7421487600:03:000:2529, 

яка утворилась в наслідок поділу земельної ділянки кадастровий номер 

7421487600:03:000:2213. 

 

7. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення за межами                              

с. Смичин площею – 1,0893 га, кадастровий номер 7421487600:03:000:2536, яка 

утворилась в наслідок поділу земельної ділянки кадастровий номер 

7421487600:03:000:2340. 

 

8. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення за межами                              

с. Конотоп площею – 2,0000 га, кадастровий номер 7421485200:02:000:4644, яка 

утворилась в наслідок поділу земельної ділянки кадастровий номер 

7421485200:02:000:4620. 

 

9. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення за межами                              

с. Конотоп площею – 2,0000 га, кадастровий номер 7421485200:02:000:4645, яка 

утворилась в наслідок поділу земельної ділянки кадастровий номер 

7421485200:02:000:4620. 

 

10. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення за межами                              

с. Конотоп площею – 0,9432 га, кадастровий номер 7421485200:02:000:4643, яка 

утворилась в наслідок поділу земельної ділянки кадастровий номер 

7421485200:02:000:4620. 

 

11. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення за межами                              

с. Конотоп площею – 17,7151 га, кадастровий номер 7421485200:02:000:4651, 

яка утворилась в наслідок поділу земельної ділянки кадастровий номер 

7421485200:02:000:4620. 



12. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення за межами                              

с. Смичин площею – 1,9985 га, кадастровий номер 7421487600:03:000:2542, яка 

утворилась в наслідок поділу земельної ділянки кадастровий номер 

7421487600:03:000:2321. 

 

13. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення за межами                              

с. Хотівля площею – 7,8460 га, кадастровий номер 7421489200:03:000:5100, яка 

утворилась в наслідок поділу земельної ділянки кадастровий номер 

7421489200:03:000:5088. 

 

14. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення за межами                              

с. Політрудня  площею – 0,2849 га, кадастровий номер 7421489600:04:000:5803, 

яка утворилась в наслідок поділу земельної ділянки кадастровий номер 

7421489600:06:000:0685. 

 

15. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення за межами                              

с. Політрудня площею – 0,0305 га, кадастровий номер 7421489600:04:000:5802, 

яка утворилась в наслідок поділу земельної ділянки кадастровий номер 

7421489600:06:000:0685. 

 

16. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення за межами                              

с. Сеньківка площею – 3,4034 га, кадастровий номер 7421487500:03:000:1037, 

яка утворилась в наслідок поділу земельної ділянки кадастровий номер 

7421487500:03:000:0960. 

 

17. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення за межами                              

с. Сеньківка площею – 1,7029 га, кадастровий номер 7421487500:03:000:1038, 

яка утворилась в наслідок поділу земельної ділянки кадастровий номер 

7421487500:03:000:0960. 

 

18.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію Городнянської міської ради з питань комунальної власності, земельних 

відносин та охорони природи. 

 

 

Міський голова                                                                                         А. І.  Богдан 


