
                                                                    

                                                                                                               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  

  (шоста  сесія 8 скликання) 

 

від  14 липня  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. Сутоки площею – 

20,5723 га, кадастровий № 7421487300:02:000:0692, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421487300:02:000:1103. 

 

2. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Сутоки площею – 

2,2161 га, кадастровий № 7421487300:02:000:0706, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421487300:02:000:1103. 

 

3. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Сутоки площею – 

1,6223 га, кадастровий № 7421487300:02:000:0705, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421487300:02:000:1103. 

 

4. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Гасичівка площею – 

4,2633 га, кадастровий № 7421486800:04:000:1151, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421486800:04:000:0874. 

 

5. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Гасичівка площею – 



19,5679 га, кадастровий № 7421486800:04:000:1152, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421486800:04:000:0874. 

 

6. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Хрипівка площею – 

48,0903 га, кадастровий № 7421489600:04:000:0832, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421489600:04:000:0681. 

 

7. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Хрипівка площею – 

9,1501 га, кадастровий № 7421489600:04:000:0833, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421489600:04:000:0681. 

 

8. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Хрипівка площею – 

0,8294 га, кадастровий № 7421489600:04:000:0834, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421489600:04:000:0681. 

 

9. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами  с. Будище площею – 

29,9732 га, кадастровий № 7421484000:04:000:0727, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421489600:04:000:1053. 

 

10. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами  с. Будище площею – 

3,6732 га, кадастровий № 7421484000:04:000:0726, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421489600:04:000:1053. 

 

11. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Солонівка площею – 

20,2433 га, кадастровий № 7421488000:02:000:0500, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421488000:02:000:3325. 

 

12. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Солонівка площею – 

2,8260 га, кадастровий № 7421488000:02:000:0501, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421488000:02:000:3325. 

 

13. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Пекурівка площею – 

0,0213 га, кадастровий № 7421487000:02:000:1690, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421487000:02:000:1489. 

 

14. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Пекурівка площею – 

4,9074 га, кадастровий № 7421487000:02:000:1689, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421487000:02:000:1489. 

 



15. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Ільмівка площею – 

22,8843 га, кадастровий № 7421484800:07:000:2126, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421484800:07:000:3592. 

 

16. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Солонівка площею – 

1,7098 га, кадастровий № 7421488000:02:000:0520, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421488000:02:000:3359. 

 

17. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Солонівка площею – 

1,7976 га, кадастровий № 7421488000:02:000:0565, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421488000:02:000:0502. 

 

18. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Солонівка площею – 

0,5371 га, кадастровий № 7421488000:02:000:0559, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421488000:02:000:0504. 

 

19. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Солонівка площею – 

1,1902 га, кадастровий № 7421488000:02:000:0557, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421488000:02:000:0510. 

 

20. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Солонівка площею – 

1,9908 га, кадастровий № 7421488000:02:000:0554, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421488000:02:000:3322. 

 

21. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Солонівка площею – 

0,4334 га, кадастровий № 7421488000:02:000:0574, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421488000:02:000:3319. 

 

22. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Солонівка площею – 

0,7533 га, кадастровий № 7421488000:02:000:0573, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421488000:02:000:3319. 

 

23. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Смичин площею – 

6,8862 га, кадастровий № 7421487600:03:000:2619, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421487600:03:000:2200. 

 

24. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Смичин площею – 

3,4648 га, кадастровий № 7421487600:03:000:2628, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421487600:03:000:2196. 



25. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Бутівка площею – 

0,6907 га, кадастровий № 7421481200:04:000:1495, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421481200:04:000:1314. 

 

26. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Бутівка площею – 

2,8837 га, кадастровий № 7421481200:04:000:1494, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421481200:04:000:1314. 

 

27. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Лемешівка площею 

– 0,7958 га, кадастровий № 7421485600:04:000:0239, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421485600:04:000:0186. 

 

28. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Лемешівка площею 

– 6,3583 га, кадастровий № 7421485600:04:000:1478, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421485600:04:000:2089. 

 

29. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Лемешівка площею 

– 1,3484 га, кадастровий № 7421485600:04:000:1473, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421485600:04:000:2089. 

 

30. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Хрипівка площею – 

0,8872 га, кадастровий № 7421489600:04:000:1128, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421489600:04:000:5581. 

 

31. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами с. Альошинське площею 

– 1,3455 га, кадастровий № 7421410000:05:000:1426, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421410000:05:000:3384. 

 

32. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами с. Альошинське площею 

– 1,7039 га, кадастровий № 7421410000:05:000:1428, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421410000:05:000:3706. 

 

33. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами с. Ваганичі площею – 

0,0427 га, кадастровий № 7421416000:04:000:1139, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421416000:04:000:0903. 

 

34. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами с. Мощенка площею – 

5,7925 га, кадастровий № 7421486800:04:000:1185, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421486800:04:000:0858. 



35. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами с. Берилівка площею – 

0,5827 га, кадастровий № 7421487500:03:000:1190, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421487500:03:000:0967. 

 

36. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами с. Гніздище площею – 

5,4813 га, кадастровий № 7421483200:04:000:0064, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421483200:04:000:3365. 

 

37.  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 


