
                                                                    

                                                                                                                 

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. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами  с. Вокзал-Городня 

площею – 0,5752 га, кадастровий № 7421410000:05:000:1446, яка утворилась в 

наслідок поділу земельної ділянки кадастровий  № 7421410000:05:000:3703. 

 

11. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами  с. Вокзал-Городня 

площею – 0,6415 га, кадастровий № 7421410000:05:000:1450, яка утворилась в 

наслідок поділу земельної ділянки кадастровий  № 7421410000:05:000:0144. 

 

12. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами  с. Мощенка площею – 

0,0277 га, кадастровий № 7421486800:04:000:1201, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий  № 7421486800:04:000:1165. 

 

13. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами  с. Мощенка площею – 

1,9197 га, кадастровий № 7421486800:04:000:1197, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий  № 7421486800:04:000:1165. 



 

14. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами  с. Лемешівка площею – 

4,4440 га, кадастровий № 7421485600:04:000:1493, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий  № 7421485600:04:000:1478. 

15. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами  с. Лемешівка площею – 

19,1966 га, кадастровий № 7421485600:04:000:1497, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий  № 7421485600:04:000:2518. 

 

16. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами  с. Лемешівка площею – 

39,9774 га, кадастровий № 7421485600:04:000:1495, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий  № 7421485600:04:000:2517. 

 

17. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами  с. Старосілля площею – 

0,0317 га, кадастровий № 7421480400:05:000:0835, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий  № 7421480400:05:000:0798. 

 

18. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами  с. Старосілля площею – 

0,1188 га, кадастровий № 7421480400:05:000:0834, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий  № 7421480400:05:000:0798. 

 

19. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами  с. Автуничі площею – 

08,2223 га, кадастровий № 7421480400:05:000:0839, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий  № 7421480400:05:000:3035. 

 

20. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами  с. Андріївка площею – 

4,0000 га, кадастровий № 7421480400:05:000:0805, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий  № 7421480400:05:000:3035. 

 

21. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами  с. Андріївка площею – 

2,0000 га, кадастровий № 7421480400:05:000:0806, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий  № 7421480400:05:000:3035. 

 

22. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами  с. Дроздовиця площею 

– 11,5568 га, кадастровий № 7421484000:04:000:1369, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий  № 7421484000:04:000:1061. 

 

23. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами  с. Ваганичі площею – 



2,1086 га, кадастровий № 7421481600:04:000:1157, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий  № 7421481600:04:000:0907. 

 

24. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами  с. Конотоп площею – 

7,2133 га, кадастровий № 7421485200:02:000:0553, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий  № 7421485200:02:000:0506. 

25. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами  с. Пекурівка площею – 

0,0040 га, кадастровий № 7421487000:02:000:1709, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий  № 7421487000:02:000:1606. 

 

26. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами  с. Пекурівка площею – 

0,2709 га, кадастровий № 7421487000:02:000:1710, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий  № 7421487000:02:000:1606. 

 

27. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами  с. Мощенка площею – 

2,7739 га, кадастровий № 7421486800:04:000:1269, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий  № 7421486800:04:000:1162. 

 

28. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами  с. Мощенка площею – 

3,7589 га, кадастровий № 7421486800:04:000:1265, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий  № 7421486800:04:000:0860. 

 

29. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами  с. Мощенка площею – 

5,6377 га, кадастровий № 7421486800:04:000:1266, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий  № 7421486800:04:000:0860. 

 

30. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами  с. Лемешівка площею – 

0,0086 га, кадастровий № 7421485600:04:000:1446, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий  № 7421485600:04:000:0187. 

 

31. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами  с. Андріївка площею – 

9,1019 га, кадастровий № 7421480400:05:000:0843, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий  № 7421480400:05:000:3410. 

 

32. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами  с. Андріївка площею – 

0,9876 га, кадастровий № 7421480400:05:000:0843, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий  № 7421480400:05:000:3017. 

 



33. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами  с. Андріївка площею – 

1,6136 га, кадастровий № 7421480400:05:000:0842, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий  № 7421480400:05:000:3017. 

 

34. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами  с. Смичин площею – 

8,3904 га, кадастровий № 7421487600:03:000:2652, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий  № 7421487600:03:000:2205. 

 

35. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами  с. Смичин площею – 

1,3907 га, кадастровий № 7421487600:03:000:2653, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий  № 7421487600:03:000:2205. 

 

36. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами  с. Ваганичі площею – 

0,8767 га, кадастровий № 7421481600:04:000:1168, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий  № 7421481600:04:000:0898. 

 

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                                                                              Андрій  Богдан 


