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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  

 (дев’ятнадцята  (37) сесія 7 скликання) 

 

 

від  03 грудня 2019 року 

        м. Городня 

 

Про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення за 

межами населених  пунктів шляхом поділу 

раніше сформованих земельних ділянок 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 шляхом поділу 

раніше сформованих земельних ділянок, 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 за межами 

населених пунктів шляхом поділу раніше сформованих земельних ділянок і 

передати їх у приватну власність:  

1.1 Тарнавський Дмитро Борисович 

Городнянський район,  

с. Альошинське, 

вул. Пантелеймона Зайця, буд.26 

1,6616 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421410000:05:000:3690, 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421410000:05:000:3382 

за межами с. Альошинське,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 



1.2 Шуляк Оксана Василівна 

м. Городня,  

вул. Носа, буд. 1 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:4429, 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:3329 

за межами с. Солонівка,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 

1.3 Бондар Віктор Никифорович  

м. Городня,  

пров. Волковича, буд. 1а 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:4428, 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:3329 

за межами с. Солонівка,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 

1.4 Сова Валентина Федорівна 

м. Городня,  

вул. Чернігівська, буд. 4, кв. 17 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:4424, 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:3329 

за межами с. Солонівка,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 

1.5 Костирко Андрій  

Володимирович 

Городнянський район, 

с. Солонівка,  

вул. Святомиколаївська, буд.11а 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:4425, 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:3329 

за межами с. Солонівка,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 



1.6 Шуляк Андрій Сергійович 

м. Городня,  

вул. Носа, буд. 1 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:4427, 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:3329 

за межами с. Солонівка,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 

1.7 Сиз Сергій Віталійович 

м. Городня,  

вул. Жовтнева, буд. 127 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421489200:03:000:5076, 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421489200:03:000:4436 

за межами с. Хотівля,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 

1.8 Приходько Віктор Вікторович 

м. Городня,  

2 пров. 8го Березня, буд. 31 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421489200:03:000:5084, 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421489200:03:000:4436 

за межами с. Хотівля,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 

1.9 Батюк Зоряна Юріївна  

м. Городня,  

вул. Мирославська, буд. 46 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421489200:03:000:5070, 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421489200:03:000:4436 

за межами с. Хотівля,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 



1.10 Бондаренко Володимир 

Миколайович 

м. Городня,  

вул. Зарічна, буд. 9 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421489200:03:000:5071, 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421489200:03:000:4436 

за межами с. Хотівля,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 

1.11 Солоха Галина Петрівна 

м. Городня,  

вул. 8го Березня, буд. 46 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421489200:03:000:5081, 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421489200:03:000:4436 

за межами с. Хотівля,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 

1.12 Солоха Юрій Федорович 

м. Городня,  

вул. 8го Березня, буд. 46 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421489200:03:000:5068, 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421489200:03:000:4436 

за межами с. Хотівля,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 

1.13 Грицюк Григорій Сергійович 

м. Городня,  

1пров. Зарічний, буд. 26 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421489200:03:000:5083, 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421489200:03:000:4436 

за межами с. Хотівля,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 



1.14 Старунь Богдан Миколайович 

м. Городня,  

вул. Будівельників, буд. 29 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421489200:03:000:5080, 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421489200:03:000:4436 

за межами с. Хотівля,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 

1.15 Лутченко Роман Михайлович 

м. Городня,  

вул. Волковича, буд. 22 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421489200:03:000:5069, 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421489200:03:000:4436 

за межами с. Хотівля,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 

1.16 Олексієнко Денис Вікторович 

м. Городня,  

вул. Шевченка, буд. 12, кв. 2 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421489200:03:000:5079, 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421489200:03:000:4436 

за межами с. Хотівля,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 

1.17 Губський Олексій Іванович 

м. Городня,  

вул. Садова, буд. 16 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421489200:03:000:5067, 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421489200:03:000:4436 

за межами с. Хотівля,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 



1.18 Батюк Олександр 

Володимирович 

м. Городня,  

вул. Мирославська, буд. 46 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421489200:03:000:5073, 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421489200:03:000:4436 

за межами с. Хотівля,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 

1.19 Солоха Наталія В’ячеславівна  

м. Городня,  

вул. 1го Травня, буд. 53в 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421489200:03:000:5072, 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421489200:03:000:4436 

за межами с. Хотівля,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 

1.20 Примак Максим Григорович 

м. Городня,  

вул. Дружби, буд. 23 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421489200:03:000:5074, 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421489200:03:000:4436 

за межами с. Хотівля,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 

1.21 Коваль Олена Миколаївна 

м. Городня,  

вул. Волковича, буд. 49, кв. 15 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421489200:03:000:5078, 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421489200:03:000:4436 

за межами с. Хотівля,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 



1.22 Олексієнко Ярослав Вікторович 

м. Городня,  

2пров. Зарічний, буд. 44 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421489200:03:000:5075, 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421489200:03:000:4436 

за межами с. Хотівля,  

 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 


