
 

 

                                        

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 четверта (42) сесія 7 скликання ) 

 

 

від  06 серпня  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 Губська Надія Михайлівна  

м. Городня, 

вул. Молодіжна, буд. 82 

0,7750 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (01.01)  

кадастровий 

№ 7421487600:03:000:2548 

за межами  с. Смичин,  

 Городнянського району  

Чернігівської області  

1/3 земельної частки паю 



1.2 Сорока Тетяна Іванівна 

Городнянський район, 

с. Смичин, 

вул. Центральна, 

буд. 216 

1,5777 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (01.01)  

кадастровий 

№ 7421487600:03:000:2550 

за межами с. Смичин 

 Городнянського району  

Чернігівської області 

1/2 земельної частки паю 

 

1.3 Герман Михайло Аркадійович 

Чернігівський район, 

с. Олишівка 

вул. Шкільна, буд. 46 

 

2,2829 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (01.01)  

кадастровий 

№ 7421487600:03:000:2544 

за межами с. Смичин 

 Городнянського району  

Чернігівської області 

 

1.4 Гончар Володимир Валерійович 

Городнянський район, 

с. Дібрівне,  

вул. Маркова, буд. 49 

1,7934 га 

 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (01.01)  

кадастровий 

№ 7421487600:03:000:2547 

за межами с. Смичин 

 Городнянського району  

Чернігівської області 

1/2 земельної частки паю 

 

1.5 Голован Марина Юріївна 

м. Городня,  

вул. Носа, буд.  40 

0,7750 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (01.01)  

кадастровий 

№ 7421487600:03:000:2546 

за межами с. Смичин 

 Городнянського району  

Чернігівської області 

1/3 земельної частки паю  

 

1.6 Голован Євдокія Федорівна 

Городнянський район, 

с. Смичин,  

вул. Центральна, буд. 58 

0,7750 га 

 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (01.01)  

кадастровий 

№ 7421487600:03:000:2545 

за межами с. Смичин 

 Городнянського району  

Чернігівської області 

1/3 земельної частки паю  

 



1.7 Польська Катерина  

 Олександрівна 

Городнянський район, 

с. Смичин,  

вул. Центральна, буд. 162 

3,5279 га 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (01.01)  

кадастровий 

№ 7421487600:03:000:2549 

за межами с. Смичин 

 Городнянського району  

Чернігівської області 

 

1.8 Євсієнко Галина Михайлівна 

Городнянський район, 

с. Володимирівка  

вул. Миру, буд. 200 

0,8646 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (01.01)  

кадастровий 

№ 7421482400:03:000:3163 

за межами                                    

с. Володимирівка, 

Городнянського району  

Чернігівської області 

 

1.9 Євсієнко Галина Михайлівна 

Городнянський район, 

с. Володимирівка  

вул. Миру, буд. 200 

2,4027 га 

 

 

 

 

 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (01.01)  

кадастровий 

№ 

7421482400:03:000:3396; 

за межами                                     

с. Володимирівка,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 

 

1.10 Шуляк Валентина Степанівна 

м. Городня, 

вул. Калача, буд. 29а 

2,5622 га 

 

 

 

 

 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (01.01)  

кадастровий 

№7421482400:03:000:3360; 

за межами                                   

с. Володимирівка,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 

 

1.11 Пилипенко Анатолій 

Олександрович 

м. Городня,  

вул. Заводська, буд. 33 

4,5777 га 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (01.01)  

кадастровий 

№ 7421481200:04:000:1283 

за межами с. Бутівка,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 



1.12 Брезгун  Володимир 

Олександрович 

м. Чернігів, 

вул. Попова, буд. 49  

 

3,2829 га 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (01.01)  

кадастровий 

№ 7421484000:04:000:1147 

за межами с. Дроздовиця,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 

 

1.13 Риболовлєва Світлана 

Володимирівна 

Донецька область., 

м. Маріуполь  

вул. Будівельників, буд. 161, кв.3 

2,9368 га 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (01.01)  

кадастровий 

№ 7421489600:04:000:5680 

за межами с. Хрипівка,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 

 

1.14 Леоненко Тетяна Феодосівна 

АР Крим, 

м. Ялта, 

вул. Крупської, буд. 48, кв. 103 

3,7154 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (01.01)  

кадастровий 

№ 7421489200:03:000:4972 

за межами с. Хотівля,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 

 

1.15 Леоненко Тетяна Феодосівна 

АР Крим, 

м. Ялта, 

вул. Крупської, буд. 48, кв. 103 

0,3440 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (01.01)  

кадастровий 

№ 7421489200:03:000:4634 

за межами с. Хотівля,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 

 

1.16 Леоненко Тетяна Феодосівна 

АР Крим, 

м. Ялта, 

вул. Крупської, буд. 48, кв. 103 

0,2853 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (01.01)  

кадастровий 

№ 7421489200:03:000:4837 

за межами с. Хотівля,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 

 

1.17 Гончар Володимир Валерійович 

Городнянський район, 

с. Дібрівне,  

вул. Маркова, буд. 49 

31,7934га 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (01.01)  

кадастровий 

№ 7421487600:03:000:2547 



за межами с. Смичин 

 Городнянського району  

Чернігівської області 

1/2 земельної частки паю 

 

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 


