
                                                                                                      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  

  (третя сесія 8 скликання) 

 

 

 

від  11 лютого  2020 року 

        м. Городня 

 

Про затвердження проектів 

землеустрою щодо відведення 

земельних  ділянок в межах 

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 з земель 

комунальної власності на території Городнянської міської ради в межах 

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 з земель 

комунальної власності на території Городнянської міської ради в межах 

населених пунктів і передати їх у приватну власність:  

1.1 Крупеніч Віктор 

Михайлович 

Городнянський район, 

с. Солонівка, 

вул. Шатили, буд. 80 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421488000:01:000:0167 

в межах с. Солонівка,  

Чернігівської області  

1.2 Литвин Вікторія 

Володимирівна 

м. Городня, 

вул. Чумака, буд. 5, кв. 17 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) 

кадастровий 

№ 7421489200:01:000:0257 

в межах с. Хотівля, 

Чернігівської області 



1.3 Литвин Юрій 

Валентинович 

м. Городня, 

вул. Чумака, буд. 5, кв. 17 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) 

кадастровий 

№ 7421489200:01:000:0258 

в межах с. Хотівля, 

Чернігівської області 

1.4 Євсєєнко Віра Анатоліївна 

м. Городня, 

2 пров. Чкалова, буд. 14 

0,4838 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) 

кадастровий 

№ 7421483200:01:001:0002   

в межах с. Гніздище, 

Чернігівської області 

1.5 Шумський Павло Петрович  

Городнянський район, 

с. Альошинське, 

1 пров. Пантелеймона 

Зайця, буд. 12  

 

1,2000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) 

кадастровий 

№ 7421410000:01:000:0044   

в межах с. Альошинське, 

Чернігівської області 

1.6 Халюк Микола Миколайович 

Городнянський район, 

с. Ільмівка, 

вул. Гагаріна, буд. 37 

0,8176 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) 

кадастровий 

№ 7421484800:01:000:0209   

в межах с. Ільмівка, 

Чернігівської області 

1.7 Дмитрієв Микола 

Володимирович 

м. Городня,  

вул. Чернігівська, буд. 114 

1,3841 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) 

кадастровий 

№ 7421486400:09:001:0002   

в межах с. Студенець, 

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 


