
                     

                                                            

                                                                                                        

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 проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення за межами 

населених  пунктів 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, 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 та для 

індивідуального садівництва з земель комунальної власності на території 

Городнянської міської ради за межами населених пунктів і передати їх у 

приватну власність:  

1.1 Береза Євген Олександрович 

м. Городня,  

вул. Весняна, буд. 1-а 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421485300:03:000:3558 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421485300:03:000:3002 

за межами с. Кузничі, 

Городнянського району 

Чернігівської області 



1.2 Мартиненко Олена Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Кузничі,  

вул. Лугова, буд. 18 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421485300:03:000:3561 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421485300:03:000:3002 

за межами с. Кузничі, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

 

1.3 Мартиненко Микола Григорович 

Городнянський район, 

с. Кузничі,  

вул. Лугова, буд. 18 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421485300:03:000:3560 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421485300:03:000:3002 

за межами с. Кузничі, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

1.4 Волошко Вікторія Василівна 

м. Городня, 

2 пров. Горького, буд. 1 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421485300:03:000:3559 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421485300:03:000:3002 

за межами с. Кузничі, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

1.5 Жук Станіслав Миколайович 

м. Городня,  

вул. Чорного, буд. 23 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421486400:11:000:0087 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421486400:11:000:1159 

за межами с. Моложава, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

 



1.6 Жук Тетяна Анатоліївна 

м. Городня,  

вул. Чорного, буд. 23 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421486400:11:000:0088 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421486400:11:000:1159 

за межами с. Моложава, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

1.7 Юрченко Ігор Миколайович  

м. Городня,  

2 пров. Саговськой, буд. 21 

1,7029 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487500:03:000:1038 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487500:03:000:0960 

за межами с. Сеньківка, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

1.8 Тищенко Ірина Вікторівна 

м. Городня,  

вул. Зарічна, буд. 16 

1,6477 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421485200:02:000:4653 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421485200:02:000:4644 

за межами с. Конотоп, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

1.9 Кравченко Микола Васильович 

м. Городня,  

вул. Зарічна, буд. 53 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421410000:05:000:3719 

за межами м. Городня, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

 

1.10 Могилевець Світлана 

Володимирівна 

м. Чернігів,  

вул. Героїв Чорнобиля, буд. 3,  

кв. 87 

1,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421485200:02:000:0437 



що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421485200:02:000:4600 

за межами с. Конотоп, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

на виконання рішення 

Городнянського районного 

суду від 08 січня 2013 року 

1.11 Тупик Олена Володимирівна 

Городнянський район, 

с. Конотоп 

вул. Щорса, буд. 93-є 

1,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421485200:02:000:0406 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421485200:02:000:4600 

за межами с. Конотоп, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

на виконання рішення 

Городнянського районного 

суду від 08 січня 2013 року 

1.12 Шулдик Антон Сергійович 

м. Городня,  

вул. Незалежності, буд. 74, кв. 81 

1,8543 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487500:03:000:1046 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487500:03:000:0954 

за межами с. Берилівка, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

 

1.13 Шулдик Тетяна Сергіївна 

м. Городня,  

вул. Незалежності, буд. 74, кв. 81 

1,8542 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487500:03:000:1045 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487500:03:000:0954 

за межами с. Берилівка, 

Городнянського району 

Чернігівської області 



 

1.14 Кінебас Михайло Федорович 

м. Городня,  

вул. Армійська, буд. 12 

1,8417га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487500:03:000:1042 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487500:03:000:0969 

за межами с. Берилівка, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

 

1.15 Кінебас Антоніна Миколаївна 

м. Городня,  

вул. Армійська, буд. 12 

1,8417га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487500:03:000:1043 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487500:03:000:0969 

за межами с. Берилівка, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

 

1.16 Нагорнюк Надія Василівна 

м. Городня,  

вул. Армійська, буд. 12 

1,8416 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487500:03:000:1041 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487500:03:000:0969 

за межами с. Берилівка, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

 

1.17 Шулдик Сергій  Миколайович 

м. Городня,  

вул. Незалежності, буд. 74, кв. 81 

1,8542 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487500:03:000:1048 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487500:03:000:0954 



за межами с. Берилівка, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

 

1.18 Шулдик Ірина Олександрівна 

м. Городня,  

вул. Незалежності, буд. 74, кв. 81 

1,8542 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487500:03:000:1047 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487500:03:000:0954 

за межами с. Берилівка, 

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 


