
                                                                                                                              

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  

 (двадцять перша  (39) сесія 7 скликання ) 

 

від  5 лютого 2020 року 

        м. Городня 

 

Про затвердження технічних документацій 

із землеустрою щодо встановлення меж 

земельних  ділянок в натурі (на місцевості) 

та надання їх у власність для ведення 

товарного  сільськогосподарського 

виробництва на землях Городнянської 

міської ради 

 
 

  Розглянувши заяви та технічні документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних  ділянок в натурі (на місцевості) для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на території Городнянської 

міської ради за межами населених пунктів, керуючись ст. 25, 26 Закону України 

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

Законом України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 

ділянок власникам земельних часток (паїв)», Законом України «Про 

землеустрій» Городнянська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельних  ділянок в натурі (на місцевості) на території Городнянської 

міської ради за межами населених пунктів і передати їх у приватну власність:  

 

1.1 Сорока Микола Єфремович 

м. Городня, 

вул. Колгоспна, буд. 35 

 

 

 

 

3,6919 га 

0,1954 га 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (01.01)  

кадастрові 

№ 7421487600:03:000:2440 

№ 7421487600:03:000:2441     

за межами с. Смичин,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 

1.2 Шелупець Людмила Василівна 

м. Чернігів,  

вул. Щорса, буд. 10, кв. 25 

 

 

 

 

2,9501 га 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (01.01)  

кадастрові 

№ 7421482400:03:000:3147; 



0,2902 га 

0,2501 га 

№ 7421482400:03:000:3148; 

№ 7421482400:03:000:3146  

за межами  

с. Володимирівка,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 

1.3 Селівон Тетяна Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Дібрівне, вул. Підлісна, буд. 41 

 

 

 

 

2,2897 га 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (01.01)  

кадастровий 

№ 7421487600:03:000:2414   

за межами  с. Смичин,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 

1.4 Маклюк Любов Цехівна 

Городнянський район, 

с. Дібрівне, вул. Підлісна, буд. 2 

 

 

 

 

2,9630 га 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (01.01)  

кадастровий 

№ 7421487600:03:000:2378   

за межами  с. Смичин,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 

1.5 Чорна Валентина Володимирівна 

Городнянський район, 

с. Дібрівне, вул. Підлісна, буд. 18 

 

 

 

 

3,6190 га 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (01.01)  

кадастровий 

№ 7421487600:03:000:1890   

за межами  с. Смичин,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 

1.6 Спода Ірина Петрівна 

м. Городня,  

вул. Хрипівська, буд.18 

 

 

 

 

0,3499 га 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (01.01)  

кадастровий 

№ 7421485300:03:000:3074   

за межами  с. Кузничі,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 

1.7 Спода Ірина Петрівна 

м. Городня,  

вул. Хрипівська, буд.18 

 

 

 

 

0,3040 га 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (01.01)  

кадастровий 

№ 7421485300:03:000:3258   

за межами  с. Кузничі,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 

1.8 Спода Ірина Петрівна 

м. Городня,  

вул. Хрипівська, буд.18 

 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (01.01)  

кадастровий 



3,6059 га № 7421485300:03:000:3479   

за межами  с. Кузничі,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 

 

1.9 Зубкова Ніна Василівна 

Городнянський район, 

с. Полісся,  

вул. Першотравнева, буд. 138 

 

 

 

 

2,7157 га 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (01.01)  

кадастровий 

№ 7421487300:02:000:0225   

за межами  с. Полісся,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 

 

1.10 Ключник Сергій Васильович 

м. Чернігів, Староказармена 

дільниця, 2 

 

 

 

 

2,4285 га 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (01.01)  

кадастровий 

№ 7421482400:03:000:3367   

за межами   

с. Володимирівка,  

Городнянського району  

Чернігівської області 

 

1.11 Полегенько Валентина Василівна 

м. Городня,  

вул. Льонозаводська, буд. 20, кв. 5 

 

 

 

 

4,5885 га 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (01.01)  

кадастровий 

№ 7421481200:04:000:1296   

за межами  с. Бутівка,  

Городнянського району  

Чернігівської області 

 

1.12 Полегенько Валентина Василівна 

м. Городня,  

вул. Льонозаводська, буд. 20, кв. 5 

 

 

 

 

4,5828 га 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (01.01)  

кадастровий 

№ 7421481200:04:000:1282   

за межами  с. Бутівка,  

Городнянського району  

Чернігівської області 

1.13 Коваленко Ганна Єгорівна 

м. Городня,  

вул. Івана Дудка, буд. 12 а 

 

 

 

 

4,4046 га 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (01.01)  

кадастровий 

№ 7421481200:04:000:1246   

за межами  с. Бутівка,  

Городнянського району  

Чернігівської області 



1.14 Коваленко Ганна Єгорівна 

м. Городня,  

вул. Івана Дудка, буд. 12 а 

 

 

 

 

4,3669 га 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (01.01)  

кадастровий 

№ 7421481200:04:000:1245   

за межами  с. Бутівка,  

Городнянського району  

Чернігівської області 

 

1.15 Хахалєв Віктор Федорович 

м. Чернігів,  

вул. Авіаторів, буд. 19, кв. 30 

 

 

 

 

2,3269 га 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (01.01)  

кадастровий 

№ 7421410000:05:000:3672   

за межами м. Городня,  

Городнянського району  

Чернігівської області 

 

1.16 Козел Наталія Олександрівна 

Городнянський район, 

с. Конотоп, вул. Лісна, буд. 12 

 

 

 

 

 

1,7667 га 

0,5662 га 

0,2269 га 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (01.01)  

кадастрові 

№ 7421485200:02:000:4540; 

№ 7421485200:02:000:4506; 

№ 7421485200:02:000:0381 

за межами с. Конотоп,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 

 

1.17 Калатура Роман Борисович 

Городнянський район,  

с. Кузничі, вул. Леніна, буд. 43 

 

 

 

 

1,3998 га 

0,3780 га 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (01.01)  

кадастровий 

№ 7421485300:03:000:3432; 

№ 7421485300:03:000:3431  

за межами с. Кузничі,  

Городнянського району  

Чернігівської області 

 

1.18 Сорока Світлана Миколаївна 

м. Чернігів,  

вул. Кільцева, буд. 20, кв. 24/3 

 

 

 

 

2,8869 га 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (01.01)  

кадастровий 

№ 7421487600:03:000:1735   

за межами с. Смичин,  

Городнянського району  

Чернігівської області 

 



1.19 Сорока Світлана Миколаївна 

м. Чернігів,  

вул. Кільцева, буд. 20, кв. 24/3 

 

 

 

 

0,8961 га 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (01.01)  

кадастровий 

№ 7421487600:03:000:2443   

за межами с. Смичин,  

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 


