
                                                                                                                 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  

  (четверта сесія 8 скликання) 

 

від  02 квітня  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   м. Городня площею – 

2,6415 га, кадастровий № 7421410000:05:000:0144, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421410000:05:000:3496. 

 

2. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   м. Городня площею – 

0,1793 га, кадастровий № 7421410000:05:000:0143, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421410000:05:000:3366. 

 

3. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   м. Городня площею – 

6,3915 га, кадастровий № 7421410000:05:000:0142, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421410000:05:000:3366. 

 

4. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Солонівка площею – 

2,8684 га, кадастровий № 7421488000:02:000:0511, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421488000:02:000:3318. 

 

5. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Солонівка площею – 



2,5978 га, кадастровий № 7421488000:02:000:0510, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421488000:02:000:3318. 

 

6. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Солонівка площею – 

0,5865 га, кадастровий № 7421488000:02:000:3404, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421488000:02:000:3326. 

 

7. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Здрягівка площею – 

5,3181 га, кадастровий № 7421481200:04:000:1477, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421481200:04:000:1154. 

 

8. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Дроздовиця площею 

– 5,3181 га, кадастровий № 7421484000:04:000:1195, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421484000:04:000:1054. 

 

9.  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 


