
 

 

                                                                            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  

(друга сесія 8 скликання) 

 

 

 

від  23 грудня  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 Криволап Віталій  

Миколайович 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Леніна, буд. 90 

2,7581 га 

0,3441 га 

0,6128 га 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (01.01)  

кадастровий 

№ 7421483600:02:000:4742; 

№ 7421483600:02:000:0020; 

№ 7421483600:02:000:0021; 

за межами с. Деревини 



Городнянського району  

Чернігівської області 

1.2 Ткаченко Олександр 

Яковлевич 

Городнянський район, 

с. Хрипівка, 

вул. Лугова, буд. 11 

2,5647 га 

1,1971 га 

0,6294 га 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (01.01)  

кадастровий 

№ 7421484000:04:000:1003; 

№ 7421484000:04:000:0642; 

№ 7421484000:04:000:0643; 

за межами с. Дроздовиця 

Городнянського району  

Чернігівської області 

1.3 Шупило Тетяна 

Василівна 

Чернігівський район, 

с. Стаси, 

вул. Київська, буд. 3 

2,4508 га 

0,6544 га 

0,5765 га 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (01.01)  

кадастровий 

№ 7421484000:04:000:1172; 

№ 7421484000:04:000:0645; 

№ 7421484000:04:000:0644; 

за межами с. Дроздовиця 

Городнянського району  

Чернігівської області 

1.4 Войченко Олена Володимирівна 

м. Чернігів, 

вул. Доценко, буд. 17 г, кв. 9 

2,9374 га 

0,2881 га 

0,2181 га 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (01.01)  

кадастровий 

№ 7421489600:04:000:5474 

№ 7421489600:04:000:0827; 

№ 7421489600:04:000:0826; 

за межами с. Хрипівка 

Городнянського району  

Чернігівської області 

1.5 Кравчук Валентина 

Олексіївна, 

Київська область, 

м. Біла Церква, 

вул. Леваневського, буд. 22,  

кв. 146 

1,1510 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (01.01)  

кадастровий 

№ 7421484800:07:000:3658; 

за межами с. Ільмівка 

Городнянського району  

Чернігівської області 

1.6 Кравчук Валентина 

Олексіївна, 

Київська область, 

м. Біла Церква, 

вул. Леваневського, буд. 22,  

кв. 146 

0,8210 га 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (01.01)  

кадастровий 

№ 7421484800:07:000:3660; 

за межами с. Ільмівка 

Городнянського району  

Чернігівської області 



1.7 Кравчук Валентина 

Олексіївна, 

Київська область, 

м. Біла Церква, 

вул. Леваневського, буд. 22,  

кв. 146 

2,8452 га 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (01.01)  

кадастровий 

№ 7421484800:04:000:3959; 

за межами с. Ільмівка 

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, охорони природи та містобудівної діяльності. 

 

 

Міський голова                                                                                       А.І. Богдан 
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