
                                             

 

                                                                                                       

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  

 (друга сесія 8 скликання ) 

 

 

від  23 грудня 2020 року 

        м. Городня 

 

Про   прийняття   земельних   ділянок 

державної власності сільськогосподарського 

призначення за межами населених    пунктів 

Городнянської міської ради у комунальну власність                                                      

 

Відповідно до вимог Земельного кодексу України, Указу Президента 

України  № 449/2020 від 15.10.2020 року «Про деякі заходи щодо прискорення 

реформ у сфері земельних відносин», постанови Кабінету Міністрів України             

№ 1113 від 16.11.2020 року «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері 

земельних відносин», розпорядження Кабінету Міністрів України № 730-р від 

12.06.2020 року «Про визначення адміністративних центрів та затвердження 

територій територіальних громад Чернігівської області», наказу Державної 

служби України з питань геодезії, картографії та кадастру № 485 від 17.11.2020 

року «Деякі питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення державної власності до комунальної власності» на підставі наказу 

№ 44-ОТГ від 10.12.2020 року Головного управління Держгеокадастру У 

Чернігівській області, керуючись ст. 26, ст. 59 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні", сесія  Городнянської міської ради 

                                                          

    

                                               ВИРІШИЛА: 

 

1. Прийняти згідно акту приймання-передачі № 44-ОТГ від 10 грудня 

2020 року земельні ділянки державної власності сільськогосподарського 

призначення за межами населених пунктів Городнянської міської ради у 

комунальну власність міської ради: 
кадастровий номер 7421410000:05:000:3701 площа, га 5,8965 

кадастровий номер 7421410000:05:000:3702 площа, га 5,9156 

кадастровий номер 7421410000:05:000:3703 площа, га 1,7757 

кадастровий номер 7421410000:05:000:3704 площа, га 1,5279 

кадастровий номер 7421481200:04:000:1305 площа, га 13,0168 

кадастровий номер 7421481200:04:000:1306 площа, га 2,1918 

кадастровий номер 7421481200:04:000:1307 площа, га 5,1505 

кадастровий номер 7421482400:03:000:3012 площа, га 21,8377 



кадастровий номер 7421482400:03:000:3013 площа, га 47,8206 

кадастровий номер 7421482400:03:000:3014 площа, га 35,0583 

кадастровий номер 7421482400:03:000:3024 площа, га 20,7229 

кадастровий номер 7421482400:03:000:3025 площа, га 9,9736 

кадастровий номер 7421482400:03:000:3876 площа, га 8,9515 

кадастровий номер 7421482400:03:000:3877 площа, га 8,1071 

кадастровий номер 7421482400:04:000:0014 площа, га 11,5660 

кадастровий номер 7421482400:04:000:0015 площа, га 5,3206 

кадастровий номер 7421482400:04:000:0016 площа, га 16,8656 

кадастровий номер 7421482400:04:000:0017 площа, га 18,5648 

кадастровий номер 7421482400:04:000:0018 площа, га 35,9383 

кадастровий номер 7421482400:04:000:0019 площа, га 91,9095 

кадастровий номер 7421482400:04:000:0020 площа, га 76,7905 

кадастровий номер 7421482400:04:000:0021 площа, га 315,8731 

кадастровий номер 7421482400:04:000:3873 площа, га 3,8271 

кадастровий номер 7421483200:04:000:3378 площа, га 11,5294 

кадастровий номер 7421483200:04:000:3379 площа, га 8,1280 

кадастровий номер 7421483200:04:000:3380 площа, га 7,8450 

кадастровий номер 7421483200:04:000:3381 площа, га 6,5399 

кадастровий номер 7421483200:04:000:3382 площа, га 4,5021 

кадастровий номер 7421483200:04:000:3383 площа, га 11,1675 

кадастровий номер 7421485300:03:000:3554 площа, га 56,6462 

кадастровий номер 7421486800:04:000:1124 площа, га 5,9687 

кадастровий номер 7421486800:04:000:1135 площа, га 9,9247 

кадастровий номер 7421487000:02:000:1577 площа, га 6,8338 

кадастровий номер 7421487000:02:000:1578 площа, га 8,3713 

кадастровий номер 7421487000:02:000:1579 площа, га 2,0959 

кадастровий номер 7421487000:02:000:1605 площа, га 11,4224 

кадастровий номер 7421487000:02:000:1606 площа, га 5,2746 

кадастровий номер 7421487500:03:000:1039 площа, га 2,2224 

кадастровий номер 7421487500:03:000:1040 площа, га 3,3376 

кадастровий номер 7421487600:03:000:2415 площа, га 11,8399 

кадастровий номер 7421487600:03:000:2416 площа, га 9,5900 

кадастровий номер 7421487600:03:000:2417 площа, га 2,5627 

кадастровий номер 7421487600:03:000:2418 площа, га 2,2013 

кадастровий номер 7421487600:03:000:2419 площа, га 12,2235 

кадастровий номер 7421487600:03:000:2420 площа, га 2,8729 

кадастровий номер 7421488000:02:000:3382 площа, га 8,5136 

кадастровий номер 7421489200:03:000:5085 площа, га 24,2224 

кадастровий номер 7421489200:03:000:5086 площа, га 4,1938 

кадастровий номер 7421489200:03:000:5087 площа, га 4,4722 

кадастровий номер 7421489600:04:000:5739 площа, га 3,1438 

кадастровий номер 7421489600:04:000:5740 площа, га 7,4621 

кадастровий номер 7421489600:04:000:5741 площа, га 4,0443 

кадастровий номер 7421489600:04:000:5742 площа, га 3,9839 

кадастровий номер 7421489600:04:000:5743 площа, га 3,9104 

кадастровий номер 7421489600:04:000:5744 площа, га 2,6600 

кадастровий номер 7421480400:05:000:0614  площа, га 5,3997 

кадастровий номер 7421480400:05:000:0615 площа, га 25,5558 

кадастровий номер 7421480400:05:000:3466 площа, га 3,9205 

кадастровий номер 7421480400:05:000:3467 площа, га 4,3740 

кадастровий номер 7421480400:05:000:3015 площа, га 38,3419 



кадастровий номер 7421480400:05:000:3016 площа, га 9,1885 

кадастровий номер 7421480400:05:000:3017 площа, га 4,1926 

кадастровий номер 7421480400:05:000:3019 площа, га 11,4869 

кадастровий номер 7421480400:05:000:3021 площа, га 6,2887 

кадастровий номер 7421480400:05:000:3022 площа, га 28,0751 

кадастровий номер 7421480400:05:000:3023 площа, га 7,0033 

кадастровий номер 7421480400:05:000:3028 площа, га 2,6429 

кадастровий номер 7421480400:05:000:3029 площа, га 69,1280 

кадастровий номер 7421480400:05:000:3030 площа, га 31,8926 

кадастровий номер 7421480400:05:000:3032 площа, га 4,2499 

кадастровий номер 7421480400:05:000:3033 площа, га 17,6932 

кадастровий номер 7421480400:05:000:3034 площа, га 13,3743 

кадастровий номер 7421480400:05:000:3035 площа, га 48,2224 

кадастровий номер 7421480400:05:000:3036 площа, га 17,1497 

кадастровий номер 7421480400:05:000:3037 площа, га 11,0678 

кадастровий номер 7421480400:05:000:3093 площа, га 30,6201 

кадастровий номер 7421480400:05:000:3451 площа, га 0,0578 

кадастровий номер 7421480400:05:000:3452 площа, га 0,6059 

кадастровий номер 7421480400:05:000:3453 площа, га 0,2740 

кадастровий номер 7421480400:05:000:3469 площа, га 0,3149 

кадастровий номер 7421480400:05:000:3407 площа, га 2,0112 

кадастровий номер 7421480400:05:000:3408 площа, га 25,9827 

кадастровий номер 7421480400:05:000:3410 площа, га 11,0619 

кадастровий номер 7421480400:05:000:3411 площа, га 14,3716 

кадастровий номер 7421480400:05:000:3412 площа, га 2,7375 

кадастровий номер 7421480400:05:000:3413 площа, га 6,0620 

кадастровий номер 7421480400:05:000:3414 площа, га 8,1437 

кадастровий номер 7421480400:05:000:3415 площа, га 31,8456 

кадастровий номер 7421480400:05:000:3416 площа, га 9,7288 

кадастровий номер 7421480400:05:000:3417 площа, га 4,7430 

кадастровий номер 7421481600:04:000:0892 площа, га 32,4300 

кадастровий номер 7421481600:04:000:0894 площа, га 3,3499 

кадастровий номер 7421481600:04:000:0895 площа, га 19,7614 

кадастровий номер 7421481600:04:000:0898 площа, га 6,8767 

кадастровий номер 7421481600:04:000:0900 площа, га 5,9317 

кадастровий номер 7421481600:04:000:0902 площа, га 5,2274 

кадастровий номер 7421481600:04:000:0903 площа, га 2,0427 

кадастровий номер 7421481600:04:000:0906 площа, га 1,0365 

кадастровий номер 7421481600:04:000:0936 площа, га 2,8513 

кадастровий номер 7421481600:04:000:1016 площа, га 4,1067 

кадастровий номер 7421483600:02:000:0011 площа, га 12,6991 

кадастровий номер 7421483600:02:000:0012 площа, га 26,2187 

кадастровий номер 7421483600:02:000:0013 площа, га 24,7854 

кадастровий номер 7421483600:02:000:4517 площа, га 3,6658 

кадастровий номер 7421483600:02:000:4518 площа, га 17,6592 

кадастровий номер 7421483600:02:000:4519 площа, га 20,4662 

кадастровий номер 7421483600:02:000:4520 площа, га 8,0486 

кадастровий номер 7421483600:02:000:4523 площа, га 12,9778 

кадастровий номер 7421483600:02:000:4527 площа, га 7,6237 

кадастровий номер 7421483600:02:000:4529 площа, га 5,8626 

кадастровий номер 7421483600:02:000:4756 площа, га 20,4892 

кадастровий номер 7421483600:02:000:4757 площа, га 9,3645 



кадастровий номер 7421483600:02:000:4758 площа, га 1,3409 

кадастровий номер 7421483600:02:000:4759 площа, га 3,1219 

кадастровий номер 7421483600:02:000:4760 площа, га 4,3635 

кадастровий номер 7421483600:02:000:4761 площа, га 5,0887 

кадастровий номер 7421483600:02:000:4762 площа, га 4,1286 

кадастровий номер 7421483600:02:000:4763 площа, га 5,4335 

кадастровий номер 7421483600:02:000:4765 площа, га 4,3078 

кадастровий номер 7421483600:02:000:4766 площа, га 14,1636 

кадастровий номер 7421483600:02:000:4767 площа, га 10,7897 

кадастровий номер 7421483600:02:000:4772 площа, га 8,7029 

кадастровий номер 7421483600:02:000:4754 площа, га 2,3647 

кадастровий номер 7421483600:02:000:4773 площа, га 7,8794 

кадастровий номер 7421483600:02:000:4791 площа, га 19,7699 

кадастровий номер 7421484800:07:000:3080 площа, га 33,0675 

кадастровий номер 7421484800:07:000:3081 площа, га 35,7091 

кадастровий номер 7421484800:07:000:3082 площа, га 19.9306 

кадастровий номер 7421484800:07:000:3083 площа, га 8,0796 

кадастровий номер 7421484800:07:000:3084 площа, га 7,0038 

кадастровий номер 7421484800:07:000:3085 площа, га 31,7997 

кадастровий номер 7421484800:07:000:3086 площа, га 27,1000 

кадастровий номер 7421484800:07:000:3087 площа, га 40,7126 

кадастровий номер 7421484800:07:000:3088 площа, га 32,3034 

кадастровий номер 7421484800:07:000:3590 площа, га 17,6396 

кадастровий номер 7421484800:07:000:3591 площа, га 32,7007 

кадастровий номер 7421484800:07:000:3592 площа, га 30,8843 

кадастровий номер 7421484800:07:000:3593 площа, га 30,0185 

кадастровий номер 7421484800:07:000:3594 площа, га 22,0092 

кадастровий номер 7421484800:07:000:3595 площа, га 19,4859 

кадастровий номер 7421484800:07:000:3596 площа, га 17,5394 

кадастровий номер 7421484800:07:000:3597 площа, га 13,6522 

кадастровий номер 7421484800:07:000:3599 площа, га 8,8642 

кадастровий номер 7421484800:07:000:3601 площа, га 10,5202 

кадастровий номер 7421484800:07:000:3602 площа, га 4,5321 

кадастровий номер 7421484800:07:000:3603 площа, га 3,7649 

кадастровий номер 7421485600:04:000:2086 площа, га 10,3240 

кадастровий номер 7421485600:04:000:2087 площа, га 29,8431 

кадастровий номер 7421485600:04:000:2088 площа, га 5,4103 

кадастровий номер 7421485600:04:000:2089 площа, га 9,3484 

кадастровий номер 7421485600:04:000:2090 площа, га 2,9224 

кадастровий номер 7421485600:04:000:2091 площа, га 10,7737 

кадастровий номер 7421485600:04:000:2092 площа, га 8,8076 

кадастровий номер 7421485600:04:000:2093 площа, га 24,8557 

кадастровий номер 7421485600:04:000:2094 площа, га 14,0160 

кадастровий номер 7421485600:04:000:2504 площа, га 7,6954 

кадастровий номер 7421485600:04:000:2505 площа, га 0,6538 

кадастровий номер 7421485600:04:000:2506 площа, га 12,9848 

кадастровий номер 7421485600:04:000:2507 площа, га 15,7851 

кадастровий номер 7421485600:04:000:2508 площа, га 0,5882 

кадастровий номер 7421485600:04:000:2509 площа, га 0,8332 

кадастровий номер 7421485600:04:000:2510 площа, га 1,7305 

кадастровий номер 7421485600:04:000:2511 площа, га 0,8144 

кадастровий номер 7421485600:04:000:2512 площа, га 0,8462 



кадастровий номер 7421485600:04:000:2513 площа, га 2,2584 

кадастровий номер 7421485600:04:000:2514 площа, га 0,9394 

кадастровий номер 7421485600:04:000:2515 площа, га 0,7075 

кадастровий номер 7421485600:04:000:2516 площа, га 47,4953 

кадастровий номер 7421485600:04:000:2517 площа, га 41,1774 

кадастровий номер 7421485600:04:000:2518 площа, га 29,1966 

кадастровий номер 7421485600:04:000:2519 площа, га 22,6535 

кадастровий номер 7421485600:04:000:2520 площа, га 4,8111 

кадастровий номер 7421485600:04:000:2521 площа, га 20,3209 

кадастровий номер 7421485600:04:000:2522 площа, га 5,8532 

кадастровий номер 7421485600:04:000:2523 площа, га 8,8171 

кадастровий номер 7421485600:04:000:2524 площа, га 6,1676 

кадастровий номер 7421485600:04:000:2525 площа, га 19,0743 

кадастровий номер 7421485600:04:000:2526 площа, га 10,2935 

кадастровий номер 7421485600:04:000:2527 площа, га 72,8776 

кадастровий номер 7421485600:04:000:2528 площа, га 2,0422 

кадастровий номер 7421485600:04:000:2529 площа, га 1,7098 

кадастровий номер 7421485600:04:000:2530 площа, га 3,2962 

кадастровий номер 7421485600:04:000:2531 площа, га 29,8065 

кадастровий номер 7421485600:04:000:2532 площа, га 18,3754 

кадастровий номер 7421485600:04:000:2533 площа, га 21,1894 

кадастровий номер 7421485600:04:000:2534 площа, га 11,0116 

кадастровий номер 7421485600:04:000:2535 площа, га 7,1617 

кадастровий номер 7421485600:04:000:2536 площа, га 6,6706 

кадастровий номер 7421485600:04:000:2539 площа, га 192,4102 

кадастровий номер 7421485600:04:000:2548 площа, га 15,1324 

кадастровий номер 7421487200:03:000:3298 площа, га 31,1235 

кадастровий номер 7421487200:03:000:3299 площа, га 56,5771 

кадастровий номер 7421487200:03:000:3300 площа, га 73,1529 

кадастровий номер 7421487200:03:000:3302 площа, га 11,0573 

кадастровий номер 7421487200:03:000:3304 площа, га 83,2443 

кадастровий номер 7421487200:03:000:3305 площа, га 10,2940 

кадастровий номер 7421487200:03:000:3306 площа, га 59,0687 

кадастровий номер 7421487200:03:000:3307 площа, га 23,3373 

кадастровий номер 7421487200:03:000:3308 площа, га 26,9596 

кадастровий номер 7421487200:03:000:3309 площа, га 15,0208 

кадастровий номер 7421487200:03:000:3310 площа, га 88,1066 

кадастровий номер 7421487200:03:000:3311 площа, га 1,9998 

кадастровий номер 7421487200:03:000:3312 площа, га 17,0705 

кадастровий номер 7421487200:03:000:3314 площа, га 2,9413 

кадастровий номер 7421487200:03:000:3316 площа, га 2,0000 

кадастровий номер 7421487200:03:000:3321 площа, га 267,6182 

кадастровий номер 7421488800:02:000:0016 площа, га 60,6330 

кадастровий номер 7421488800:02:000:0017 площа, га 33,7000 

кадастровий номер 7421488800:02:000:5574 площа, га 40,2127 

кадастровий номер 7421488800:02:000:5573 площа, га 51,4827 

кадастровий номер 7421488800:02:000:5577 площа, га 10,9448 

кадастровий номер 7421488800:02:000:5578 площа, га 6,5727 

кадастровий номер 7421488800:02:000:5579 площа, га 5,1229 

кадастровий номер 7421488800:02:000:5581 площа, га 4,8156 

кадастровий номер 7421488800:02:000:5582 площа, га 8,1613 

кадастровий номер 7421488800:02:000:5583 площа, га 9,6429 



кадастровий номер 7421488800:02:000:5651 площа, га 22,2198 

кадастровий номер 7421489200:03:000:0613 площа, га 2,0227 

кадастровий номер 7421489200:03:000:0614 площа, га 0,5950 

кадастровий номер 7421489200:03:000:0615 площа, га 2,5002 

кадастровий номер 7421489200:03:000:0616 площа, га 0,8582 

кадастровий номер 7421489200:03:000:0160 площа, га 5,2096 

кадастровий номер 7421480400:05:000:3048 площа, га 25,7815 

кадастровий номер 7421480400:05:000:3042 площа, га 9,7557 

 

2. Провести процедуру державної реєстрації земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення з державної в комунальну власність. 

 

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію Городнянської міської ради з питань комунальної власності, земельних 

відносин та охорони природи та містобудівної діяльності. 

 

 

 

Міський голова                                                                                      А.І. Богдан 


