
                                                                    

                                                                                   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  

  (восьма  сесія 8 скликання) 

 

від  14 вересня  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. Мощенка площею – 

4,8212 га, кадастровий № 7421486800:04:000:1192, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421486800:04:000:0859. 

 

2. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Мощенки площею – 

3,8617 га, кадастровий № 7421486800:04:000:1193, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421486800:04:000:1185. 

 

3. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Андріївка площею – 

66,6280 га, кадастровий № 7421480400:05:000:0773, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421480400:05:000:3029. 

 

4. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Андріївка площею – 

66,6280 га, кадастровий № 7421480400:05:000:0798, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421480400:05:000:3022. 

 

5. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Хрипівка площею – 



9,3789 га, кадастровий № 7421489600:04:000:1155, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421489600:04:000:0422. 

 

6. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Хрипівка площею – 

9,6855 га, кадастровий № 7421489600:04:000:1156, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421489600:04:000:0422. 

 

7. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Хрипівка площею – 

3,1712 га, кадастровий № 7421489600:04:000:1157, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421489600:04:000:0423. 

 

8. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Хрипівка площею – 

1.5855 га, кадастровий № 7421489600:04:000:1161, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421489600:04:000:1157. 

 

9. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Лемешівка площею 

– 4,3240 га, кадастровий № 7421485600:04:000:1489, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421485600:04:000:2086. 

 

10. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами  с. Перепис площею – 

6,8628 га, кадастровий № 7421487200:03:000:0073, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421487200:03:000:3305. 

 

11. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Смичин площею – 

9,4735 га, кадастровий № 7421487600:03:000:2645, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421487600:03:000:2206. 

 

12. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Конотоп площею – 

13,1545 га, кадастровий № 7421485200:02:000:0539, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421485200:02:000:0529. 

 

13. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   м. Городня площею – 

2,5429 га, кадастровий № 7421410000:05:000:1432, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421410000:05:000:3605. 

 

14. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Андріївка площею –

3,1750 га, кадастровий № 7421480400:05:000:0797, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421480400:05:000:3022. 

 



15. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Пекурівка площею –

12,9150 га, кадастровий № 7421487000:02:000:1705, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий № 7421487000:02:000:1487. 

 

 

 

16.  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 


