
                     

                                                              

 

                                                                                                        

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 відміну пунктів рішення та затвердження 

проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення за межами населених  пунктів у 

власність на землях Городнянської міської ради 

 

 

  Розглянувши заяви та технічні матеріали щодо відміни пунктів рішення та 

затвердження проектів 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, 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. Відмінити пункти 1.5 та 1.6 пункту 1  рішення шістнадцятої (34) сесії 

міської ради 7 скликання від 01 серпня 2019 року «Про затвердження проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення за межами населених пунктів у власність на землях Городнянської 

міської ради» в зв’язку з поданими заявами гр. Безпалого Анатолія 

Миколайовича, Безпалої Ірини Олександрівни, що мешкають  за адресою                   

м. Городня, 1 пров. Чкалова, буд.6, кв. 3. 

1.1 Дані земельні ділянки зарахувати до земель не наданих у власність та 

користування. 

 

2. Затвердити 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 і передати їх у 

приватну власність:  

2.1 Шуляк Андрій Васильович  

м. Городня, 

вул. Івана Дудка, буд.40 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421489200:03:000:5093 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421489200:03:000:4873 

за межами с. Хотівля,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 

 

2.2 Шуляк Марія Олександрівна 

м. Городня,  

вул. Носа, буд. 1 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421489200:03:000:5094 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421489200:03:000:4873 

за межами с. Хотівля,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 

 

2.3 Гатаулін Олександр 

Мелибайович 

м. Городня,  

вул. Перемоги, буд. 73, кв. 39 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421489200:03:000:5096 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421489200:03:000:4873 

за межами с. Хотівля,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 

 

2.4 Гатауліна Наталія Миколаївна 

м. Городня,  

вул. Перемоги, буд. 73, кв. 39 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421489200:03:000:5098 

 що утворилась в 

результаті поділу 

земельної ділянки  

кадастровий  



№ 7421489200:03:000:4873 

за межами с. Хотівля,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 

2.5 Філоненко Петро Васильович 

м. Городня,  

вул. Незалежності, буд. 34 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421489200:03:000:5097 

 що утворилась в 

результаті поділу 

земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421489200:03:000:4873 

за межами с. Хотівля,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 

 

2.6 Шуляк Марія Андріївна 

Городнянський район, 

с. Хотівля,  

вул. Попудренка, буд. 50 

1,6616 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421489200:03:000:4959 

за межами с. Хотівля,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 

 

2.7 Мироносенко Тетяна Андріївна 

Городнянський район 

с. Конотоп, вул. Щорса, 70 

 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421485200:02:000:4642 

 що утворилась в 

результаті поділу 

земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421485200:02:000:3365 

за межами с. Конотоп,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 

 

2.8 Мироносенко Віктор Григорович 

Городнянський район 

с. Конотоп, вул. Щорса, 70 

 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421485200:02:000:4641 

 що утворилась в 

результаті поділу 

земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421485200:02:000:3365 



за межами с. Конотоп,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 

2.9 Березовський Іван Олексійович 

м. Городня,  

вул. Чумака, буд. 3, кв. 6 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий 

 №7421489600:04:000:5765 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 421489600:04:000:5580 

за межами с. Півнівщина,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 

 

2.10 Березовська Анастасія Олексіївна 

м. Городня,  

вул. Чумака, буд. 3, кв. 6 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421489600:04:000:5763 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421489600:04:000:5580 

за межами с. Півнівщина,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 

 

2.11 Стародубець Віктор Олексійович 

м. Городня,  

вул. Зарічна, буд. 16а 

1,7879 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421485200:02:000:4619 

за межами с. Конотоп,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 

 

2.12 Ромець Олександра Миколаївна 

м. Городня,  

вул. Осипенка, буд. 16 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421489600:04:000:5767 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421489600:04:000:5575 

за межами с. Півнівщина,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 



2.13 Березовський Максим Дмитрович 

м. Городня,  

вул. Чумака, буд. 3, кв. 6 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421410000:05:000:3720 

 що утворилась в 

результаті поділу 

земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421410000:05:000:3548 

за межами м. Городня,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 

 

2.14 Руденок Микола Сергійович 

Городнянський район, 

с. Мощенка,  

вул. Цимбаліста, буд. 3 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий 

№ 7421486800:04:000:1128  

за межами с. Мощенка,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 

 

2.15 Книр Людмила Миколаївна 

м. Городня,  

вул. Свято-Миколаївська, буд.100 

1,6054 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421489600:04:000:5771  

за межами с. Хрипівка,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 

2.16 Гуцул Ольга Василівна 

м. Городня, вул. Зарічна, буд. 57 

0,0623 га Земельна ділянка для 

індивідуального 

садівництва (01.05) 

кадастровий  

№ 7421410000:05:000:3717 

за межами м. Городня, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

 

2.17 Самодід Олександр Васильович 

м. Городня, вул. Незалежності,  

буд. 74, кв. 78 

1,7451 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421481200:04:000:0405  

за межами с. Здрягівка,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 

 



2.18 Мазур Сергій Миколайович 

м. Городня, вул. Жовтнева, буд. 

105 

1,7448 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421481200:04:000:0406 

за межами с. Здрягівка,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 

 

2.19 Руденок Тетяна Сергіївна 

Городнянський район, 

с. Мощенка, буд. 3 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий 

 №7421486800:04:000:0655 

за межами с. Мощенка,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 

 

2.20 Борисовець Сергій Васильович 

м. Городня, вул. Незалежності, 

буд. 68 

1,9694 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий 

 №7421489600:04:000:5773  

за межами с. Хрипівка,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 

 

2.21 Ромець Валентин  

Володимирович 

м. Городня,  

вул. Осипенка, буд. 16 

 

 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421410000:05:000:3727 

 що утворилась в 

результаті поділу 

земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421410000:05:000:3439 

за межами м. Городня,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 

 

2.22 Стародубець Галина Кирилівна 

м. Городня, вул. Зарічна, буд. 16а 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421485200:02:000:0391 

 що утворилась в 

результаті поділу 

земельної ділянки  

кадастровий  



№ 7421485200:02:000:4603 

за межами с. Конотоп,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 

 

 

3. Громадянам, які отримали земельну ділянку у власність, 

використовувати її за цільовим призначенням.  

 

4.  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 


