
                                                                    

                                                                                                                

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 включення до комунальної власності 

земельних  ділянок сільськогосподарського 

призначення тип власності яких невизначено 

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. Лемешівка, площею 

– 39,9774 га, кадастровий № 7421485600:04:000:1495. 

2. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Лемешівка, площею 

– 18,2464 га, кадастровий № 7421481600:04:000:1057. 

3. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Мощенка, площею – 

19,5679 га, кадастровий № 7421486800:04:000:1152. 

4. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Мощенка, площею – 

6,7739 га, кадастровий № 7421486800:04:000:1162. 

5. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Полісся, площею – 

20,5723 га, кадастровий № 7421487300:02:000:0692. 

6. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Полісся, площею – 

33,0065 га, кадастровий № 7421487300:02:000:3554. 

 



7. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Здрягівка, площею – 

9,8123 га, кадастровий № 7421481200:04:000:1312. 

8. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Здрягівка, площею – 

5,1505 га, кадастровий № 7421481200:04:000:1307. 

9. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Здрягівка, площею – 

2,8837 га, кадастровий № 7421481200:04:000:1494. 

10. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Полісся, площею – 

2,2669 га, кадастровий № 7421487300:02:000:0701. 

11. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Полісся, площею – 

1,7265 га, кадастровий № 7421487300:02:000:0702. 

12. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Полісся, площею – 

2,2161 га, кадастровий № 7421487300:02:000:0706. 

13. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Будище, площею – 

29,9732 га, кадастровий № 7421484000:04:000:0727. 

14. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Будище, площею – 

14,2751 га, кадастровий № 7421484000:04:000:1139. 

15. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   м. Городня, площею – 

6,5619 га, кадастровий № 7421410000:05:000:3710. 

16. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Півнівщина, площею 

– 5,6278 га, кадастровий № 7421489600:04:000:4127. 

17. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Конотоп, площею – 

13,6453 га, кадастровий № 7421485200:02:000:0528. 

 

18.  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 

 


