
                                             

 

                                                                                                          проєкт 

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  

  (п’ята сесія 8 скликання) 

 

 

від  25 травня  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 наказів 

№ 121-ОТГ від 21.04.2021 року, № 131-ОТГ від 30.04.2021 року, № 145-ОТГ від 

07.05.2021 року Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області, 

керуючись ст. 26, ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні", сесія  Городнянської міської ради 

                                                          

    

                                               ВИРІШИЛА: 

 

        1.1  Прийняти згідно акту приймання-передачі № 121-ОТГ від 21 квітня 

2021 року земельні ділянки державної власності сільськогосподарського 

призначення за межами населених пунктів Городнянської міської ради у 

комунальну власність міської ради: 

кадастровий номер 7421482400:03:000:3875 площа, га 43,0723 

кадастровий номер 7421487200:03:000:3301 площа, га 11,0265 

кадастровий номер 7421487200:03:000:3303 площа, га 64,4881 

кадастровий номер 7421483600:02:000:0038 площа, га 17,2840 

кадастровий номер 7421483600:02:000:4526 площа, га 13,8724 

кадастровий номер 7421483600:02:000:4521 площа, га 28,4635 

кадастровий номер 7421483600:02:000:4525 площа, га 6,6070 



кадастровий номер 7421487200:03:000:3313 площа, га 4,2671 

кадастровий номер 7421487200:03:000:3315 площа, га 6,5598 

кадастровий номер 7421488800:02:000:5575 площа, га 14,6181 

кадастровий номер 7421484800:07:000:3598 площа, га 12,3483 

кадастровий номер 7421484800:07:000:3600 площа, га 4,4131 

 

1.2  Прийняти згідно акту приймання-передачі № 131-ОТГ від 30 квітня 

2021 року земельні ділянки державної власності сільськогосподарського 

призначення за межами населених пунктів Городнянської міської ради у 

комунальну власність міської ради: 

кадастровий номер 7421487200:03:000:3348 площа, га 24,9552 

кадастровий номер 7421487200:03:000:0899 площа, га 7,6127 

 

1.3   Прийняти згідно акту приймання-передачі № 145-ОТГ від 07 травня 

2021 року земельні ділянки державної власності сільськогосподарського 

призначення за межами населених пунктів Городнянської міської ради у 

комунальну власність міської ради: 

кадастровий номер 7421487200:03:000:3499 площа, га 21,7936 

 

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 


