
                     

                                                            

                                                                                                        

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 третя  (41) сесія 7 скликання) 

 

 

 

 

від  11 червня 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 Сунко Олег Адамович 

м. Харків,  

вул. Індустріальна, буд. 1а,  

корп. 7, кв. 30 

0,0600 га земельна ділянка для 

індивідуального 

садівництва (01.05) 

кадастровий  

№ 7421410000:05:000:3736 

за межами м. Городня 

 в ст. «Черемошне»,  

вул. Калинова, 212 

 

1.2 Тихомиров Олег Олександрович 

м. Городня, 

1,4552 га земельна ділянка для 

ведення особистого 



вул. Будівельників, буд. 6 селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421410000:05:000:3733 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421410000:05:000:3369 

за межами м. Городня,  

Чернігівської області 

 

1.3 Авраменко Ольга Павлівна 

м. Городня, 

вул. Чернігівська, буд. 4, кв.16 

1,8542 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487500:03:000:1034 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487500:03:000:0954 

за межами с. Берилівка, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

1.4 Завада Євгеній Володимирович 

Городнянський район, 

с. Диханівка,  

вул. Попудренка, буд. 30 

1,9261 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421484000:04:000:1145 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421484000:04:000:1129 

за межами с. Дроздовиця, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

1.5 Козлова Надія Андріївна 

м. Городня,  

вул. Молодіжна, буд. 56 

1,9260 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421484000:04:000:1143 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421484000:04:000:1129 

за межами с. Дроздовиця, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

 

1.6 Хавкатун Валерій Анатолійович 

м. Городня 

вул. Молодіжна, буд. 52 

1,6726 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 



(01.03) кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2506 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2042 

за межами с. Смичин, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

1.7 Заєць Микола Михайлович 

м. Городня 

вул. Зарічна, буд. 55 

1,6004 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421410000:05:000:3730 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421410000:05:000:3379 

за межами  

с. Альошинське, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

1.8 Заєць Леоніда Платонівна 

м. Городня, 

вул. Зарічна, буд. 55 

1,6004 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421410000:05:000:3731 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421410000:05:000:3379 

за межами 

с. Альошинське, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

1.9 Козлов Сергій Олександрович 

м. Городня,  

вул. Молодіжна, буд. 56 

1,9260 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421484000:04:000:1144 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421484000:04:000:0852 

за межами с. Дроздовиця, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

1.10 Редюк  Іван  Петрович 

м. Городня 

вул. Шевченка, буд. 37-б 

1,9218 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 



(01.03) кадастровий  

№ 7421489600:04:000:5738 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421489600:04:000:5578 

за межами с. Півнівщина, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

1.11 Редюк  Петро Миколайович 

м. Городня 

вул. Шевченка, буд. 37-б 

1,7783 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421485200:02:000:4647 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421485200:02:000:4485 

за межами с. Конотоп, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

1.12 Більська Світлана Анатоліївна 

м. Городня 

вул. Зарічна, буд. 16 

1,7783 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421485200:02:000:4646 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421485200:02:000:4485 

за межами с. Конотоп, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

1.13 Авраменко Дмитро Миколайович 

м. Городня 

вул. Чумака, буд. 8, кв. 27 

1,8808 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487000:02:000:1541 

за межами с. Пекурівка, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

1.14 Авраменко Алла Володимирівна 

м. Городня 

вул. Чумака, буд. 8, кв. 27 

1,8808 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487000:02:000:1540 

за межами с. Пекурівка, 

Городнянського району 

Чернігівської області 



1.15 Тимошенко Лідія  Михайлівна 

Городнянський район, 

с. Хрипівка 

вул. 1 Травня, буд. 19 

0,6618 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421410000:05:000:3718 

за межами                                     

с. Вокзал-Городня, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

1.16 Бондаренко Геннадій 

Олександрович  

Городнянський район, 

с. Хрипівка 

вул. 1 Травня, буд. 144 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421481200:04:000:1325 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421481200:04:000:1153 

за межами с. Здрягівка, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

1.17 Кирієнко Сергій Васильович 

м. Городня, 

вул. Незалежності, буд. 74, кв. 32 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421481200:04:000:1321 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421481200:04:000:1153 

за межами с. Здрягівка, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

1.18 Марченко Тетяна Анатоліївна 

Городнянський район, 

с. Солонівка 

вул. Шатили, буд. 57 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421481200:04:000:1324 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421481200:04:000:1153 

за межами с. Здрягівка, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

 

1.19 Волошко Людмила Миколаївна 

м. Городня, 

вул. Троїцька, буд. 17, кв. 45 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  



№ 7421481200:04:000:1322 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421481200:04:000:1153 

за межами с. Здрягівка, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

1.20 Волошко Катерина Андріївна 

м. Городня, 

вул. Троїцька, буд. 17, кв. 45 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421481200:04:000:1323 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421481200:04:000:1153 

за межами с. Здрягівка, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

1.21 Буша Ніна Михайлівна 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Підлісна, буд. 28 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2535 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2202 

за межами с. Смичин, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

1.22 Голован Алла Юріївна 

м. Городня, 

вул. Троїцька, буд. 44а 

1,4398 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2530 

за межами с. Смичин, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

 

1.23 Мереакре Віра Петрівна 

м. Городня, 

вул. Перемоги, буд. 2-а 

1,2642 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2537 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2182 



за межами с. Смичин, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

1.24 Мереакре Михайло Васильович 

м. Городня, 

вул. Перемоги, буд. 72, кв. 55 

1,2641 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2538 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2182 

за межами с. Смичин, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

1.25 Старунь Микола Олександрович 

м. Городня, 

вул. Будівельників, буд. 29 

1,2641 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2539 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2182 

за межами с. Смичин, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

1.26 Крупеніч Володимир 

Миколайович 

м. Городня, 

2 пров. 8го Березня, буд. 53 

1,4396 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2531 

за межами с. Смичин, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

 

1.27 Крупеніч Надія Іванівна 

м. Городня, 

2 пров. 8го Березня, буд. 53 

1,4396 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2532 

за межами с. Смичин, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

1.28 Кучерявенко Віктор  

Миколайович 

Городнянський район, 

с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 229 

1,4831 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2525 

що утворилась в результаті 



поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2213 

за межами с. Смичин, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

1.29 Кеня Олександр Васильович 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Маркова, буд.132 

1,4835 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2524 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2213 

за межами с. Смичин, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

1.30 Хоменко Дмитро Володимирович  

Городнянський район, 

с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 178 

1,4831 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2528 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2213 

за межами с. Смичин, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

 

1.31 Науменко Ніна Григорівна  

Городнянський район, 

с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 186 

1,4831 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2527 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2213 

за межами с. Смичин, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

1.32 Науменко Ярослав Іванович 

Городнянський район, 

с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 215 

1,4831 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2523 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  



кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2213 

за межами с. Смичин, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

1.33 Пиниця Сергій Олегович 

Городнянський район, 

с. Смичин 

вул. Заводська, буд. 36 

1,4831 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2522 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2213 

за межами с. Смичин, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

1.34 Поліщук Олена Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 229 

1,4832 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2526 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2213 

за межами с. Смичин, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

 

1.35 Серенок Наталія Володимирівна 

м. Городня, 

вул. 1го Травня, буд. 7 

2,0000га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2514 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2262 

за межами с. Смичин, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

1.36 Серенок Дмитро Олександрович 

м. Городня, 

вул. 1го Травня, буд. 7 

2,0000га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2512 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  



№ 7421487600:03:000:2262 

за межами с. Смичин, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

1.37 Спутай Олена Миколаївна 

м. Городня, 

вул. Чумака, буд. 7, кв. 3 

2,0000га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2520 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2262 

за межами с. Смичин, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

1.38 Співак Марина Олександрівна 

м. Городня, 

вул. 1го Травня, буд. 7 

2,0000га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2518 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2262 

за межами с. Смичин, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

 

1.39 Зінченко Віталій Вікторович 

м. Чернігів, 

вул. І.Мазепи, буд. 37г 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2508 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2262 

за межами с. Смичин, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

1.40 Василець Євген Олександрович 

м. Чернігів, 

вул. Ціолковського, буд. 14, кв. 13 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2507 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2262 



за межами с. Смичин, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

1.41 Дятел Світлана Григорівна 

Городнянський район, 

с. Конотоп 

вул. Червоноармійська, буд. 6А 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2511 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2262 

за межами с. Смичин, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

1.42 Силенко Тетяна Григорівна 

Городнянський район, 

с. Конотоп 

вул. Шевченка, буд. 8 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2513 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2262 

за межами с. Смичин, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

 

1.43 Єнютіна Людмила Олександрівна 

Городнянський район, 

с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 212 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2517 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2262 

за межами с. Смичин, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

1.44 Плотка Віталій Володимирович 

м. Чернігів 

вул. Щорса, буд. 37 -г 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2509 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2262 

за межами с. Смичин, 



Городнянського району 

Чернігівської області 

1.45 Редько Олександр  

Володимирович 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Широка, буд. 40 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2510 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2262 

за межами с. Смичин, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

1.46 Мосіч Олена Василівна 

Городнянський район, 

с. Смичин 

вул. Центральна, буд.175 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2516 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2262 

за межами с. Смичин, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

 

1.47 Ткач Марія Василівна 

Городнянський район, 

с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 195 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2515 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2262 

за межами с. Смичин, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

1.48 Дуля Петро Іванович 

Городнянський район, 

с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 175 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2519 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2262 

за межами с. Смичин, 

Городнянського району 



Чернігівської області 

1.49 Кравченко Тетяна Сергіївна 

Городнянський район, 

с. Пекурівка 

вул. Центральна, буд. 231 

1,9985 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2541 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2321 

за межами с. Смичин, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

1.50 Нянченко Кароліна 

Володимирівна 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Підлісна, буд. 61 

1,9985 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2540 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2321 

за межами с. Смичин, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

 

1.51 Юрченко Оксана Олександрівна 

м. Городня, 

2 пров. Саговський, буд. 21 

1,7029 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487500:03:000:1036 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487500:03:000:0960 

за межами с. Сеньківка, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

1.52 Юрченко Крістіна Ігорівна 

м. Городня, 

2 пров. Саговський, буд. 21 

1,7029 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487500:03:000:1035 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487500:03:000:0960 

за межами с. Сеньківка, 

Городнянського району 



Чернігівської області 

1.53 Книр Марина Григорівна 

м. Городня, 

вул. Свято Миколаївська, буд.100 

2,0000га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421489200:03:000:5102 

за межами с. Хотівля, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

1.54 Вучкан Артем Васильович 

м. Городня, 

вул. Троїцька, буд. 17, кв. 22 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421489600:04:000:5772 

за межами с. Хрипівка, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

 

1.55 Вучкан Тетяна Петрівна 

м. Городня, 

вул. Чернігівська, буд. 35 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421489600:04:000:5804 

за межами с. Хрипівка, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

1.56 Вучкан Тетяна Василівна 

м. Городня, 

вул. Чернігівська, буд. 35 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421489600:04:000:5805 

за межами с. Хрипівка, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

1.57 Сикальчук Тетяна Василівна 

Городнянський район, 

с. Конотоп 

вул. Б.Хмельницького, буд. 15 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421485200:02:000:4649 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421485200:02:000:4620 

за межами с. Конотоп, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

1.58 Сикальчук Богдан Вікторович 

Городнянський район, 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 



с. Конотоп 

вул. Б.Хмельницького, буд. 15 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421485200:02:000:4650 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421485200:02:000:4620 

за межами с. Конотоп, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

 

1.59 Оглобля Зоя Генріхівна 

Городнянський район, 

с. Пекурівка 

вул. Молодіжна, буд. 15 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421489600:04:000:5801 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421489600:04:000:0685 

за межами с. Політрудня, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

1.60 Козел Михайло Миколайович 

Городнянський район, 

с. Пекурівка  

вул. Молодіжна, буд. 11, кв. 2 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421489600:04:000:5800 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421489600:04:000:0685 

за межами с. Політрудня, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

1.61 Козел Алла Володимирівна  

Городнянський район, 

с. Пекурівка  

вул. Молодіжна, буд. 11, кв. 2 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421489600:04:000:5799 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421489600:04:000:0685 

за межами с. Політрудня, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

1.62 Левкович Раїса Федорівна 

м. Городня, 

вул. Незалежності, буд. 74, кв. 121 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 



(01.03) кадастровий  

№ 7421489600:04:000:5798 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421489600:04:000:0685 

за межами с. Політрудня, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

 

1.63 Жоголко Тетяна Петрівна 

Городнянський район, 

с. Пекурівка  

вул. Центральна, буд. 26 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421489600:04:000:5797 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421489600:04:000:0685 

за межами с. Політрудня, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

1.64 Жоголко Володимир Михайлович 

Городнянський район, 

с. Пекурівка  

вул. Центральна, буд. 26 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421489600:04:000:5796 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421489600:04:000:0685 

за межами с. Політрудня, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

1.65 Левкович Володимир 

Миколайович 

м. Городня, 

вул. Незалежності, буд. 74, кв. 121 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421489600:04:000:5795 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421489600:04:000:0685 

за межами с. Політрудня, 

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 


