
                                                                                                                 

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 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 – 

5,2744 га, кадастровий № 7421487500:03:000:1001, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421487500:03:000:0948. 

 

2. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Будище  площею – 

2,7797 га, кадастровий № 7421484000:04:000:0666, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421484000:04:000:1057. 

 

3. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Солонівка площею – 

19,7377 га, кадастровий № 7421488000:02:000:0494, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421488000:02:000:3315. 

 

4. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Солонівка площею – 

1,9960 га, кадастровий № 7421488000:02:000:0495, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421488000:02:000:3315. 

 



5. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Пекурівка площею – 

1,9960 га, кадастровий № 7421487000:02:000:1655, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421487000:02:000:1599. 

 

6. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Мощенка площею – 

1,7010 га, кадастровий № 7421486800:04:000:1146, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421486800:04:000:0843. 

 

7. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Гніздище площею – 

1,6905 га, кадастровий № 7421483200:04:000:0053, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421483200:04:000:3370. 

 

8. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Солонівка площею – 

3,9939 га, кадастровий № 7421488000:02:000:0471, яка утворилась в наслідок 

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

 

9. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Мощенка площею – 

1,6965 га, кадастровий № 7421486800:04:000:1148, яка утворилась в наслідок 

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

 

10. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Конотоп площею – 

7,5001 га, кадастровий № 7421485200:02:000:0519, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421485200:02:000:0397. 

 

11. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Конотоп площею – 

3,8693 га, кадастровий № 7421485200:02:000:0517, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421485200:02:000:4596. 

 

12. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Солонівка площею – 

11,9866 га, кадастровий № 7421488000:02:000:0477, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421488000:02:000:3323. 

 

13. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Солонівка площею – 

1,7224 га, кадастровий № 7421488000:02:000:0483, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421488000:02:000:3360. 

 

14. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Солонівка площею – 



22,5853 га, кадастровий № 7421488000:02:000:0484, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421488000:02:000:3360. 

 

15. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Конотоп площею – 

7,5001 га, кадастровий № 7421485200:02:000:0522, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421485200:02:000:4654. 

 

16. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Солонівка площею – 

0,5732 га, кадастровий № 7421488000:02:000:0491, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421488000:02:000:3321. 

 

17. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Солонівка площею – 

0,4278 га, кадастровий № 7421488000:02:000:0490, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421488000:02:000:3321. 

 

18. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Здрягівка площею – 

01,9881 га, кадастровий № 7421481200:04:000:1474, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421481200:04:000:1145. 

 

19. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Солонівка площею – 

9,9889 га, кадастровий № 7421488000:02:000:3399, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421488000:02:000:0477. 

 

20.  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 


