
 

 

                                                             проект               

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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про затвердження технічної документації 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 Слюсар Наталія Дмитрівна 

Городнянський район,  

с. Хотівля, 

вул. Жовтнева, буд. 9 

 

 

 

 

4,2933 га 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (01.01)  

кадастровий 

№ 7421489200:03:000:4970   

за межами                                    

с. Хотівля,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 

 



1.2 Кульгейко Валентина Віталіївна 

РБ м. Гомель, проспект Речицький,  

буд. 153, кв. 31 

 

 

 

 

2,7998 га 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (01.01)  

кадастровий 

№ 7421482400:03:000:3086  

за межами с. 

Володимирівка,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 

 

1.3 Кульгейко Валентина Віталіївна 

РБ м. Гомель, проспект Речицький,  

буд. 153, кв. 31 

 

 

 

 

0,1500 га 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (01.01)  

кадастровий 

№ 7421482400:03:000:3609 

за межами с. 

Володимирівка,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 

 

1.4 Кульгейко Валентина Віталіївна 

РБ м. Гомель, проспект Речицький,  

буд. 153, кв. 31 

 

 

 

 

0,2888 га 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (01.01)  

кадастровий 

№ 7421482400:03:000:3643 

за межами с. 

Володимирівка 

Городнянського району  

Чернігівської області 

 

1.5 Сорока Світлана Миколаївна 

м. Чернігів, 

вул. Кільцева, буд. 20, кв. 24/3 

 

 

 

 

 

1,3885 га 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (01.01)  

кадастровий 

№ 7421487600:03:000:2442 

за межами с. Смичин,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 

 

1.6 Діденко Тетяна Сергіївна 

м. Городня,  

вул. 1-го Травня, буд. 48 в, кв. 1 

 

 

 

 

0,4049 га 

0,2809 га 

3,5502 га 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (01.01)  

кадастровий 

№ 7421485300:03:000:3066; 

№ 7421485300:03:000:3266; 

№ 7421485300:03:000:3487 

за межами с. Кузничі,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 

 



1.7 Лапа Лідія Петрівна 

м. Чернігів,  

вул. Городнянська, буд. 19, кв. 1 

 

 

 

 

0,5608 га 

0,2001 га 

1,7948 га 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (01.01)  

кадастровий 

№ 7421485200:02:000:4639; 

№ 7421485200:02:000:4638; 

№ 7421485200:02:000:0431 

за межами с. Конотоп,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 

 

1.8 Помісячний Микола Федорович 

м. Чернігів, 

вул. Івана Мазепи, буд. 78А, кв. 

340 

 

 

 

 

0,5145 га 

2,5446 га 

 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (01.01)  

кадастровий 

№ 7421485300:03:000:3534; 

№ 7421485300:03:000:3535; 

за межами с. Кузничі,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 

1.9 Помісячний Микола Федорович 

м. Чернігів, 

вул. Івана Мазепи, буд. 78А, кв. 

340 

 

 

 

 

0,5923 га 

 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (01.01)  

кадастровий 

№ 7421485300:03:000:3113 

за межами с. Кузничі,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 

1.10 Астахов Віктор Вікторович 

Городнянський район, 

с. Альошинське,  

вул. Пантелеймона Зайця, буд. 18 

 

 

 

 

1,4162 га 

1,6695 га 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (01.01)  

кадастровий 

№ 7421485300:03:000:3530; 

№ 7421485300:03:000:3531 

за межами с. Кузничі,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 

 

1.11 Кашевський Олександр 

Вікторович 

м. Київ,  

вул. Мішуги, буд. ¼, кв. 482 

 

 

 

 

0,2881 га 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (01.01)  

кадастровий 

№ 7421489600:04:000:5769; 

за межами с. Хрипівка,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 

 



1.12 Кашевський Олександр 

Вікторович 

м. Київ,  

вул. Мішуги, буд. ¼, кв. 482 

 

 

 

 

0,2180 га 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (01.01)  

кадастровий 

№ 7421489600:04:000:5770; 

за межами с. Хрипівка,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 

 

1.13 Кравченко Павло Павлович 

м. Чернігів, вул. Академіка 

Павлова, буд. 17, кв. 10 

2,5636 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (01.01)  

кадастровий 

№ 7421410000:05:000:3671; 

за межами м. Городня,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 

 

1.14 Туз Тамара Михайлівна 

Городнянський район, 

с. Горошківка,  

1-й пров. Шевченка, буд. 13 

2,2650 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (01.01)  

кадастровий 

№ 7421410000:05:000:3677; 

за межами м. Городня,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 

 

1.15 Туз Тамара Михайлівна 

Городнянський район, 

с. Горошківка,  

1-й пров. Шевченка, буд. 13 

2,5984 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (01.01)  

кадастровий 

№ 7421410000:05:000:3678; 

за межами м. Городня,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 

 

1.16 Юрина Оксана Петрівна 

Городнянський район, 

с. Здрягівка, вул. Гагаріна, буд. 18 

4,3516 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (01.01)  

кадастровий 

№ 7421481200:04:000:1206; 

за межами с. Бутівка,  

 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 


