
 

 

                                   

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 п’ята  (43) позачергова сесія 7 скликання) 

 

від  10 вересня  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 Олійник Ніна Павлівна 

м. Корюківка, 

вул. Вокзальна, буд. 3, кв. 20 

0,2340 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (01.01)  

кадастровий 

№ 7421482400:03:000:3748   

за межами  

с. Володимирівка,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 

 



1.2 Олійник Ніна Павлівна 

м. Корюківка, 

вул. Вокзальна, буд. 3, кв. 20 

2,2762 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (01.01)  

кадастровий 

№ 7421482400:03:000:3878  

за межами  

с. Володимирівка 

Городнянського району  

Чернігівської області 

 

1.3 Олійник Ніна Павлівна 

м. Корюківка, 

вул. Вокзальна, буд. 3, кв. 20 

0,1600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (01.01)  

кадастровий 

№ 7421482400:03:000:3462 

за межами  

с. Володимирівка 

Городнянського району  

Чернігівської області 

 

1.4 Скидан Ніна Володимирівна 

м. Чернігів, 

вул. Юрія Мезенцева,  

буд. 80, кв. 29 

 

3,4870 га 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (01.01)  

кадастровий 

№ 7421482400:03:000:3106; 

за межами 

с. Володимирівка,  

Городнянського району  

Чернігівської області 

1.5 Семінько Микола Іванович 

Городнянський район, 

с. Володимирівка,  

вул. Миру, 139 

2,9500 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (01.01)  

кадастровий 

№ 7421482400:03:000:0572 

за межами  

с. Володимирівка,  

Городнянського району  

Чернігівської області 

1.6 Семінько Микола Іванович 

Городнянський район, 

с. Володимирівка,  

вул. Миру, 139 

2,6160 га 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (01.01)  

кадастровий 

№ 7421482400:03:000:0571; 

за межами  

с. Володимирівка,  

Городнянського району  

Чернігівської області 



1.7 Полозова Алла Миколаївна 

Сумська область, 

м. Путивль, 

вул. Глухівська, 38 

5,4114 га 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (01.01)  

кадастровий 

№ 7421486800:04:000:0823; 

за межами с. Мощенка,  

Городнянського району  

Чернігівської області 

1.8 Кучеренко Тамара Сергіївна 

Донецька область,  

м. Маріуполь, 

вул. Лютнева, буд. 48, кв. 67 

5,5393 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (01.01)  

кадастровий 

№ 7421486800:04:000:0664 

за межами с. Мощенка 

Городнянського району  

Чернігівської області 

1.9 Пилипенко Ніна Олександрівна 

м. Городня 

вул. Заводська, буд. 33 

2,2293 га 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (01.01)  

кадастровий 

№ 7421410000:05:000:3673 

за межами м. Городня,  

Городнянського району  

Чернігівської області 

1.10 Коровкіна Тетяна Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Володимирівка, 

вул. Миру, буд. 297 

1,5824 для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (01.01)  

кадастровий 

№ 7421410000:05:000:3674; 

за межами м. Городня,  

Чернігівської області 

1.11 Коровкіна Тетяна Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Володимирівка, 

вул. Миру, буд. 297 

0,6467 га 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (01.01)  

кадастровий 

№ 7421410000:05:000:3665 

за межами м. Городня,  

Чернігівської області 

1.12 Кузора Ольга Тимофіївна 

м. Городня, 

вул. Перемоги, буд. 70, кв. 25  

 

2,5978 га 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (01.01)  

кадастровий 

№ 7421489600:04:000:5809 

за межами с. Хрипівка,  

Городнянського району  

Чернігівської області 

1.13 Кузора Ольга Тимофіївна 

м. Городня, 

вул. Перемоги, буд. 70, кв. 25  

 

0,4857 га 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (01.01)  

кадастровий 



№ 7421489600:04:000:5808 

за межами с. Хрипівка,  

Городнянського району  

Чернігівської області 

1.14 Кашевський Олександр 

Вікторович 

м. Київ, 

вул. Мішуги, буд. ¼, кв. 482 

1,8180 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (01.01)  

кадастровий 

№ 7421489600:04:000:5490 

за межами с. Хрипівка,  

Городнянського району  

Чернігівської області 

1.15 Солоха Василь Васильович 

Чернігівський район, 

с. Количівка, 

вул. Садова, буд. 5а 

 

 

 

 

0,1953 га 

3,6166 га 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (01.01)  

кадастровий 

№ 7421487600:03:000:2551; 

№ 7421487600:03:000:1893; 

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 


