
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

від 21.06.2019 № 46-34/VІІ 

м. Золотоноша 
 

Про внесення змін до рішення міської ради від 

26.03.2019 №43-37/VII „Про надання згоди на 

прийняття земельних ділянок із державної 

власності у комунальну власність територіальної 

громади м.Золотоноша” 

 
 

Розглянувши доповідну записку управління архітектури, регулювання 

забудови та земельних відносин (10.06.2019 № 1144) щодо внесення змін до 

рішення міської ради від 26.03.2019 № 43-37/VII „Про надання згоди на 

прийняття земельних ділянок із державної власності у комунальну власність 

територіальної громади м. Золотоноша”, керуючись ст.25, п.п. 34, 51 ч. 1 ст.26, 

ст. 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” ,- 
 

міська рада вирішила: 
 

1. Внести зміни до рішення міської ради від 26.03.2019 №43-37/ VII „Про 

надання згоди на прийняття земельних ділянок із державної власності у 

комунальну власність територіальної громади м. Золотоноша”, виклавши його в 

новій редакції: 

   „1. Відмовитись від постійного користування земельною ділянкою 

несільськогосподарського призначення площею 11,2931 га, кадастровий номер 

7121587800:05:010:0001 (державний акт на право постійного користування 

земельною ділянкою серія ЯЯ № 347819), під існуючим сміттєзвалищем 

(обтяження речових прав і обмеження у використанні відсутні), що 

розташована в адміністративних межах Новодмитрівської сільської ради 

Золотоніського району Черкаської області. 

2. Надати згоду на прийняття  із державної власності у комунальну 

власність територіальної громади м. Золотоноша в особі Золотоніської 

міської ради земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

площею 11,2931 га, кадастровий номер 7121587800:05:010:0001, землі 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості (код КВЦПЗ-11.02) під існуючим 

сміттєзвалищем, (обтяження речових прав і обмеження у використанні 



відсутні), що розташована в адміністративних межах Новодмитрівської 

сільської ради Золотоніського району Черкаської області. 

      3. Відмовитись від права постійного користування земельною ділянкою 

несільськогосподарського призначення площею 11,2931 га, кадастровий номер 

7121587800:05:010:0001 (державний акт на право постійного користування 

земельною ділянкою серія ЯЯ № 347819), під існуючим сміттєзвалищем 

(обтяження речових прав і обмеження у використанні відсутні), що 

розташована в адміністративних межах Новодмитрівської сільської ради 

Золотоніського району Черкаської області. 

      4. Надати згоду на прийняття  із державної власності у комунальну 

власність територіальної громади м. Золотоноша в особі Золотоніської 

міської ради земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

площею 11,2931 га, кадастровий номер 7121587800:05:010:0001, землі 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості (код КВЦПЗ-11.02) під існуючим 

сміттєзвалищем (обтяження речових прав і обмеження у використанні 

відсутні), що розташована в адміністративних межах Новодмитрівської 

сільської ради Золотоніського району Черкаської області. 

      5. Уповноважити міського голову Войцехівського В.О. в установленому 

законодавством порядку підписати з органом виконавчої влади – Черкаською 

обласною державною адміністрацією, акт приймання-передачі земельних 

ділянок, вказаних в п. 2, 4 рішення, із державної власності у комунальну 

власність територіальної громади м. Золотоноша. 

     6.  Виконавчому комітету Золотоніської міської ради вжити заходів щодо 

здійснення державної реєстрації речового права на земельні ділянки відповідно 

до чинного законодавства України та внесення відповідних даних до 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. 

     7.   Координацію роботи з виконання рішення доручити першому заступнику  

міського голови Маслу О.М., контроль за виконанням покласти на депутатську 

комісію з питань будівництва, землеустрою, житлово-комунального 

господарства та благоустрою (Короленко В.Ю.).” 

 

 

Міський голова       В.О.Войцехівський 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Веснін 23900 


