
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

від 30.11.2021 № 15-66/VІІІ 

м. Золотоноша 
 

Про прийняття земельних ділянок приватної форми власності у 

комунальну власність Золотоніської міської ради  

 

Розглянувши клопотання громадян (10.11.2021 № 1089, № 1090, № 1091, 

№ 1092, № 1093) щодо передачі земельних ділянок приватної форми власності 

у комунальну власність Золотоніської міської ради, відповідно до статей 2, 12, 

83, 117, 142 Земельного кодексу України, ст. 4 Закону України „Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, керуючись ст. 25, 

п.п. 34, 51 ч. 1 ст. 26, ст. 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні” ,- 
 

міська рада вирішила: 
 

1. Надати згоду на прийняття у комунальну власність Золотоніської 

міської ради земельні ділянки сільськогосподарського призначення, які 

перебувають у власності: 

- гр. Ломтєвої Ірини Петрівни згідно державного акту на право власності 

на земельну ділянку ЯИ № 510643, виданого відповідно до 

розпорядження Золотоніської районної державної адміністрації від 

31.08.2009 року № 441, площею 0,0600 га, кадастровий номер 

7121589400:14:011:0218, цільове призначення: для індивідуального 

садівництва (код КВЦПЗД – 01.05), що розташована в межах 

Золотоніської міської ради, за межами с. Благодатне, СТ „Хімік”; 

- гр. Третяку Петру Івановичу згідно державного акту на право власності 

на земельну ділянку ЯИ № 513625, виданого відповідно до 

розпорядження Золотоніської районної державної адміністрації від 

14.08.2009 року № 416, площею 0,0600 га, кадастровий номер 

7121589400:14:011:0219, цільове призначення: для індивідуального 

садівництва (код КВЦПЗД – 01.05), що розташована в межах 

Золотоніської міської ради, за межами с. Благодатне, СТ „Хімік”; 

- гр. Павленко Зої Тимофіївні згідно державного акту на право власності на 

земельну ділянку ЯК № 707157, виданого відповідно до розпорядження 

Золотоніської районної державної адміністрації від 18.12.2009 року  

№ 640, площею 0,0600 га, кадастровий номер 7121589400:14:011:0310, 

цільове призначення: для індивідуального садівництва (код КВЦПЗД – 



01.05), що розташована в межах Золотоніської міської ради, за межами  

с. Благодатне, СТ „Хімік”; 

- гр. Яцків Олени Давидівни згідно державного акту на право власності на 

земельну ділянку ЯИ № 510666, виданого відповідно до розпорядження 

Золотоніської районної державної адміністрації від 02.09.2009 року № 

445, площею 0,0595 га, кадастровий номер 7121589400:14:011:0203, 

цільове призначення: для індивідуального садівництва (код КВЦПЗД – 

01.05), що розташована в межах Золотоніської міської ради, за межами  

с. Благодатне, СТ „Хімік”; 

- гр. Курінної Анастасії Луківни згідно державного акту на право власності 

на земельну ділянку ЯИ № 513739, виданого відповідно до 

розпорядження Золотоніської районної державної адміністрації від 

31.08.2009 року № 438, площею 0,0597 га, кадастровий номер 

7121589400:14:011:0266, цільове призначення: для індивідуального 

садівництва (код КВЦПЗД – 01.05), що розташована в межах 

Золотоніської міської ради, за межами с. Благодатне, СТ „Хімік”; 

2. Зареєструвати право комунальної власності за Золотоніською  міською 

радою на земельні ділянки, що розташовані в адміністративних межах 

Золотоніської міської ради, за межами с. Благодатне, СТ „Хімік”. 

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.). 

 

 

 

Секретар ради        Наталія СЬОМАК 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ігор Веснін 0934798290 


