
                                             

 

                                                                                                       

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  

 (третя сесія 8 скликання ) 

 

 

від  11 лютого 2021 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 

№ 6-ОТГ від 15.01.2021 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 № 6-ОТГ від 15 січня 

2021 року земельні ділянки державної власності сільськогосподарського 

призначення за межами населених пунктів Городнянської міської ради у 

комунальну власність міської ради: 
кадастровий номер 7421410000:05:000:3428 площа, га 17,6000 

кадастровий номер 7421410000:05:000:3605 площа, га 4,5429 

кадастровий номер 7421410000:05:000:3709 площа, га 3,1704 

кадастровий номер 7421410000:05:000:3713 площа, га 7,9560 

кадастровий номер 7421480400:05:000:3454 площа, га 2,0000 

кадастровий номер 7421480400:05:000:3455 площа, га 2,0000 

кадастровий номер 7421480400:05:000:3456 площа, га 2,0000 

кадастровий номер 7421480400:05:000:3457 площа, га 2,0000 



кадастровий номер 7421480400:05:000:3458 площа, га 2,0000 

кадастровий номер 7421480400:05:000:3459 площа, га 2,0000 

кадастровий номер 7421480400:05:000:3460 площа, га 2,0000 

кадастровий номер 7421480400:05:000:3461 площа, га 2,0000 

кадастровий номер 7421480400:05:000:3462 площа, га 2,0000 

кадастровий номер 7421480400:05:000:3463 площа, га 2,0000 

кадастровий номер 7421480400:05:000:3464 площа, га 2,0000 

кадастровий номер 7421480400:05:000:3465 площа, га 2,0000 

кадастровий номер 7421480400:05:000:3468 площа, га 2,0000 

кадастровий номер 7421481600:04:000:0825 площа, га 2,0000 

кадастровий номер 7421481600:04:000:0827 площа, га 2,0000 

кадастровий номер 7421481600:04:000:0828 площа, га 2,0000 

кадастровий номер 7421481600:04:000:0830 площа, га 2,0000 

кадастровий номер 7421481600:04:000:0832 площа, га 2,0000 

кадастровий номер 7421481600:04:000:0833 площа, га 2,0000 

кадастровий номер 7421481600:04:000:0835 площа, га 2,0000 

кадастровий номер 7421481600:04:000:0899 площа, га      7,6127 

кадастровий номер 7421481600:04:000:0907 площа, га 6,1086 

кадастровий номер 7421484000:04:000:0878 площа, га 20,2462 

кадастровий номер 7421487200:03:000:3498 площа, га 0,0385 

кадастровий номер 7421483600:02:000:4522 площа, га 3,7074 

кадастровий номер 7421488800:02:000:5580 площа, га 6,0450 

 

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 


