
                                                                    

                                                                                                                 

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  

  (десята  сесія 8 скликання ) 

 

 

 

від  02 грудня  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   м. Городня площею – 

3,4569 га, кадастровий № 7421410100:00:001:2004, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий  № 7421410100:00:001:1520. 

 

2. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Дроздовиця площею 

– 7,7046 га, кадастровий № 7421484000:04:000:1377, яка утворилась в наслідок 

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

 

3. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Сеньківка площею – 

1,8884 га, кадастровий № 7421487500:03:000:1212, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий  № 7421487500:03:000:1050. 

 

4. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Автуничі площею – 

7,4811 га, кадастровий № 7421480400:05:000:0865, яка утворилась в наслідок 

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

 



5. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Солонівка площею – 

0,3774 га, кадастровий № 7421488000:02:000:0781, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий  № 7421488000:02:000:0461. 

 

6. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Солонівка площею – 

0,1648 га, кадастровий № 7421488000:02:000:0771, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий  № 7421488000:02:000:0461. 

 

7. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Солонівка площею – 

5,2498 га, кадастровий № 7421488000:02:000:0773, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий  № 7421488000:02:000:3399. 

 

8. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Ільмівка площею – 

20,1007 га, кадастровий № 7421484800:07:000:2183, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий  № 7421484800:07:000:3591. 

 

9. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Ільмівка площею – 

20,0092 га, кадастровий № 7421484800:07:000:2177, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий  № 7421484800:07:000:3594. 

 

10. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Лемешівка площею 

– 0,3240 га, кадастровий № 7421485600:04:000:1562, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий  № 7421485600:04:000:1551. 

 

11. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Лемешівка площею 

– 2,3240 га, кадастровий № 7421485600:04:000:1551, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий  № 7421485600:04:000:1489. 

 

12. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   м. Городня площею – 

2,1217 га, кадастровий № 7421489600:04:000:1198, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий  № 7421489600:04:000:0812. 

 

13. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   м. Городня площею – 

1,3372 га, кадастровий № 7421489600:04:000:1199, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий  № 7421489600:04:000:0812. 

 

14. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   м. Городня площею – 

16,7997 га, кадастровий № 7421489600:04:000:1184, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий  № 7421489600:04:000:5379. 



15. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Смичин площею – 

25,4648 га, кадастровий № 7421487600:03:000:2655, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий  № 7421487600:03:000:2628. 

 

16. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Сеньківка площею – 

1,9881 га, кадастровий № 7421487500:03:000:1241, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий  № 7421487500:03:000:0958. 

 

17. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Конотоп площею – 

12,1918 га, кадастровий № 7421485200:02:000:0568, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий  № 7421485200:02:000:0443. 

 

18. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Конотоп площею – 

1,8092 га, кадастровий № 7421485200:02:000:0561, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий  № 7421485200:02:000:0543. 

 

19. Здійснити Державну реєстрацію права комунальної власності земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення за межами   с. Конотоп площею – 

1,5177 га, кадастровий № 7421485200:02:000:0562, яка утворилась в наслідок 

поділу земельної ділянки кадастровий  № 7421485200:02:000:0543. 

 

20.  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 


