
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 27.09.2022 № 23-37/VIII 

м. Золотоноша 

 

Про реєстрацію права комунальної власності  

на земельну ділянку  

 

         Розглянувши доповідну записку управління архітектури, регулювання 

забудови та земельних відносин (26.08.2022 № 1896) про реєстрацію права 

комунальної власності на земельну ділянку, відповідно до ст. 12, 40 

Земельного кодексу України, ст. 4, 16 Закону України „Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, керуючись п. 34 

ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, - 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Зареєструвати право комунальної власності за Золотоніською міською 

радою на земельні ділянки: 

1.1  площею 0,0415 га, кадастровий номер 7121583101:01:002:0197; 

1.2  площею 0,0200 га, кадастровий номер 7121587001:01:001:0154; 

1.3  площею 0,0200 на, кадастровий номер 7121589401:02:002:0094; 

1.4  площею 0,1800 га, кадастровий номер 7121589401:02:002:0120; 

1.5  площею 0,0040 га, кадастровий номер 7121589401:02:004:0526; 

1.6  площею 0,0800 га, кадастровий номер 7121589401:01:002:0062; 

1.7  площею 0,0900 га, кадастровий номер 7121589401:02:002:0526; 

1.8  площею 5,0043 га, кадастровий номер 7121589400:05:001:0001; 

1.9  площею 4,1427 га, кадастровий номер 7121589400:07:004:0001; 

        1.10 площею 3,1162 га, кадастровий номер 7121589400:07:004:0503; 

        1.11 площею 0,0055 га, кадастровий номер 7121586202:03:003:0072; 

        1.12 площею 0,8000 га, кадастровий номер 7121586200:10:001:0502; 

        1.13 площею 0,2500 га, кадастровий номер 7121586202:03:003:0166; 

        1.14 площею 0,1832 га, кадастровий номер 7121586201:02:003:0110; 

        1.15 площею 0,4000 га, кадастровий номер 7121586200:10:001:0001; 

        1.16 площею 0,0660 га, кадастровий номер 7121586201:02:004:0036; 

        1.17 площею 69,9077 га, кадастровий номер 7121586200:17:001:0003; 

        1.18 площею 0,3987 га, кадастровий номер 7121586201:02:004:0031; 

        1.19 площею 0,1112 га, кадастровий номер 7121586201:02:004:0010; 
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        1.20 площею 0,2600 га, кадастровий номер 7121586202:03:002:0012; 

        1.21 площею 0,9000 га, кадастровий номер 7121586200:10:001:0018; 

        1.22 площею 0,0153 га, кадастровий номер 7121586202:03:002:0016; 

        1.23 площею 0,9500 га, кадастровий номер 7121586202:03:002:0507; 

        1.24 площею 0,1900 га, кадастровий номер 7121586201:02:004:0018; 

        1.25 площею 0,9000 га, кадастровий номер 7121586202:03:003:0535; 

        1.26 площею 0,5506 га, кадастровий номер 7121586200:10:001:0020; 

        1.27 площею 0,1979 га, кадастровий номер 7121586200:06:001:0055; 

        1.28 площею 0,6376 га, кадастровий номер 7121586200:06:001:0054; 

        1.29 площею 0,5201 га, кадастровий номер 7110400000:03:003:0034; 

 

2. 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. 

  

 

Секретар ради      Наталія СЬОМАК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ігор Веснін  0934798290 


