
                    
 

                                                                                                                   

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  

 (двадцята  (38) сесія 7 скликання ) 

 

 

 

 

 

від  23 грудня 2019 року 

        м. Городня 

 

Про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення за 

межами населених  пунктів шляхом поділу 

раніше сформованих земельних ділянок у 

власність на землях Городнянської міської 

ради 
 

  Розглянувши заяви та проекти землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок  у власність для ведення особистого селянського господарства та для 

індивідуального садівництва з земель комунальної власності на території 

Городнянської міської ради за межами населених пунктів шляхом поділу 

раніше сформованих земельних ділянок, керуючись ст. 25, 26 Закону України 

„Про місцеве самоврядування в Україні”, Земельним Кодексом України, 

Городнянська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

у власність для ведення особистого селянського господарства з земель 

комунальної власності на території Городнянської міської ради за межами 

населених пунктів шляхом поділу раніше сформованих земельних ділянок і 

передати їх у приватну власність:  

1.1 Денисенко Леонід Васильович 

м. Городня, 

пров. Петрівський, буд. 19 

1,6656 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421481200:04:000:1149,  

за межами с. Здрягівка,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 



1.2 Герасименко Анна Сергіївна 

м. Городня,  

вул. Перемоги, буд. 73, кв. 50 

0,0617 га земельна ділянка для 

індивідуального садівництва 

(01.05) кадастровий  

№ 7421410000:05:000:3708, 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421410000:05:000:3608 

ст. «Черемошне», 

 вул. Ягідна, 152 

 Городнянського району  

Чернігівської області 

1.3 Ткач Сергій Леонідович 

м. Городня,  

1 пров. Зарічний, буд. 30 

1,6616 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03)  

кадастровий  

№ 7421410000:05:000:3707, 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421410000:05:000:3382 

за межами с. Альошинське,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 

1.4 Могилевець Петро Іванович 

Городнянський район,  

с. Хрипівка, 

вул. 1го Травня, буд. 28 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03)  

кадастровий  

№ 7421489600:04:000:5747, 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421489600:04:000:5714 

за межами с. Хрипівка,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 

1.5 Бояринова Марія Архипівна 

м. Городня, 

вул. Троїцька, буд. 45 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03)  

кадастровий  

№ 7421489600:04:000:5749, 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421489600:04:000:5714 

за межами с. Хрипівка,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 

 



2. Громадянам, які отримали земельну ділянку у власність, 

використовувати її за цільовим призначенням.  

 

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

Городнянської міської ради з питань комунальної власності, земельних 

відносин та охорони природи. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                           А.І. Богдан 


