
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 02.06.2021 № 8-50/VІІІ 

м. Золотоноша 

 

Про прийняття у комунальну власність Золотоніської 

міської ради земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення державної власності 

 

        З метою забезпечення сприятливих умов для життєдіяльності 

територіальної громади, враховуючи доповідну записку управління 

архітектури, регулювання забудови та земельних відносин (18.05.2021 № 1532) 

щодо прийняття у комунальну власність земель сільськогосподарського 

призначення державної власності, відповідно ст. 151, 117, 122 Земельного 

кодексу України, розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 

№ 60 „Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних 

територіальних громад”, наказу Головного управління Держгеокадастру у 

Черкаській області від 12.04.2021 № 59-ОТГ „Про передачу земельних ділянок 

державної власності у комунальну власність”, керуючись ст. 26, 59 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”, - 
 

міська рада вирішила: 
 

1. Прийняти у комунальну власність Золотоніської міської ради земельну 

ділянку сільськогосподарського призначення державної власності загальною 

площею 0,0600 га, яка розташована за межами с. Деньги Золотоніського 

району Черкаської області згідно з додатком. 

2. Затвердити акт приймання-передачі земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення із державної у комунальну власність 

згідно з додатком.  

3. Здійснити заходи щодо проведення державної реєстрації права 

комунальної власності на земельні ділянки, вказані у додатку. 

4. Відділу „Центр надання адміністративних послуг" виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради” (Коцар І.А.) вжити заходів щодо здійснення 

державної реєстрації речового права (права власності) на земельні ділянки, 

відповідно до чинного законодавства України.  

5. Координацію роботи з виконання рішення доручити першому 



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

постійну комісію з питань будівництва, землеустрою, житлово-комунального 

господарства, благоустрою та навколишнього середовища (Зоря М.А.). 

 

 

Міський голова      Віталій ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ігор Веснін 23900 



Додаток   

до рішення міської ради 

від 02.06.2021  № 8-50/VІІІ 

 

Перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які плануються для передачі у комунальну власність органам місцевого 

самоврядування в розрізі новостворених територіальних громад  

 
№ 

п/п 

кадастровий номер площа, 

га 

місце розташування 

земельної ділянки 

цільове призначення  відомості про 

обтяження речових 

прав на з/д 

відомості про 

обмеження у 

використанні з/д  

1 7121583100:18:001:0604 0,0600 Деньгівська сільська 

рада 

01.05 для індивідуального 

садівництва 

не зареєстровано не зареєстровано 

 Всього 0,0600     

 
 

Секретар ради             Наталія СЬОМАК 
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