
                                                                    

                                                                                              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  

  (дев’ята  сесія 8 скликання ) 

 

 

від  27 жовтня  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», Закону України 

1423-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», 

Городнянська  міська рада  

                                            ВИРІШИЛА: 

1. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Бутівка площею – 

0,7097 га, кадастровий № 7421481200:04:000:1498, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий  № 7421481200:04:000:1142. 

 

2. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Бутівка площею – 

0,9697 га, кадастровий № 7421481200:04:000:1497, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий  № 7421481200:04:000:1142. 

 

3. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами  с. Конотоп площею – 

8,7687 га, кадастровий № 7421485200:02:000:0544, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий  № 7421485200:02:000:4595. 

 

4. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами  с. Конотоп площею – 

12,5339 га, кадастровий № 7421485200:02:000:0545, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий  № 7421485200:02:000:4595. 

 



5. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами  с. Конотоп площею – 

0,5766 га, кадастровий № 7421485200:02:000:0546, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий  № 7421485200:02:000:4595. 

 

6. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами  с. Конотоп площею – 

3,7127 га, кадастровий № 7421485200:02:000:0547, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий  № 7421485200:02:000:4595. 

 

7. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами  с. Конотоп площею – 

1,6350 га, кадастровий № 7421485200:02:000:0548, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий  № 7421485200:02:000:4595. 

 

8. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами  с. Конотоп площею – 

1,1338 га, кадастровий № 7421485200:02:000:0549, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий  № 7421485200:02:000:4595. 

 

9. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами  с. Конотоп площею – 

0,7584 га, кадастровий № 7421485200:02:000:0550, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий  № 7421485200:02:000:4595. 

 

10.  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                                                                              Андрій  Богдан 


