
                                                                                       

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  

  (перша сесія 8 скликання) 

 

 

від  10  грудня  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. Сеньківка  площею – 

5,6652 га, кадастровий № 7421487500:03:000:1050, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421487500:03:000:1032. 

 

  2. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Мощенка  площею – 

5,0893 га, кадастровий № 7421486800:04:000:1140, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421486800:04:000:0856. 

 

3. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Конотоп  площею – 

8,5127 га, кадастровий № 7421485200:02:000:0506, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421485200:02:000:4604. 

 

4. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Солонівка  площею 

– 3,9248 га, кадастровий № 7421488000:02:000:0446, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421488000:02:000:3330. 

 



5. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Солонівка  площею 

– 11,8978 га, кадастровий № 7421488000:02:000:0461,  

– 3,9939 га,  кадастровий № 7421488000:02:000:0471 , 

які утворились в наслідок поділу земельної ділянки кадастровий                                  

№ 7421488000:02:000:3333. 

 

6. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Солонівка  площею 

– 1,1332 га, кадастровий № 7421488000:02:000:0466,  

– 2,5611 га, кадастровий № 7421488000:02:000:0467,  

які утворились в наслідок поділу земельної ділянки кадастровий                                  

№ 7421488000:02:000:4419. 

 

7. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Солонівка  площею 

– 1,9973 га, кадастровий № 7421488000:02:000:0470, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421488000:02:000:4423. 

 

8. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки  сільськогосподарського  призначення  за  межами  с. Смичин  площею     

– 4,0000 га,  кадастровий № 7421487600:03:000:2564, 

– 4,5163 га,  кадастровий № 7421487600:03:000:2565,  

– 1,1295 га,  кадастровий № 7421487600:03:000:2566,    

які утворились в наслідок поділу земельної ділянки кадастровий                                   

№ 7421487600:03:000:2262. 

 

9. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Конотоп  площею – 

1,7471 га, кадастровий № 7421485200:02:000:0508, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421485200:02:000:4640. 

 

10. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Солонівка  площею 

– 2,4522 га, кадастровий № 7421488000:02:000:0464, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421488000:02:000:3334. 

 

11. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Хрипівка  площею – 

27,3569 га, кадастровий № 7421489600:04:000:0825, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421489600:04:000:5759. 

 

12. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Хотівля  площею      

– 1,3870 га, кадастровий № 7421489200:03:000:0620,  

– 0,4589 га, кадастровий № 7421489200:03:000:0621,  

які утворились в наслідок поділу земельної ділянки кадастровий                                  

№ 7421489200:03:000:5070. 



 

13. Здійснити  Державну реєстрацію права комунальної власності 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення в м. Городня                        

по вул. Жовтневій, 55 кадастровий № 7421410100:00:002:2285 площею – 

0,0081га, яка утворилась в наслідок поділу земельної ділянки кадастровий                 

№ 7421410100:00:002:1834. 

 

14.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

Городнянської міської ради з питань комунальної власності, земельних відносин, 

охорони природи та містобудівної діяльності. 

 

Міський голова                                                                                         А. І.  Богдан 
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