
                     

                                                            

                                                                                                       

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 шоста  (44) сесія 7 скликання) 

 

 

 

від  20 жовтня 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  з земель 

комунальної власності на території Городнянської міської ради за межами 

населених пунктів і передати їх у приватну власність:  

1.1 Сенюк Юрій Миколайович 

Городнянський район 

с. Конотоп,  

вул. Колгоспна, буд. 4 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421485200:02:000:4655  

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421485200:02:000:4587 

за межами с. Конотоп, 

Городнянського району 

Чернігівської області  

1.2 Манжола Олена Миколаївна 

Городнянський район, 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 



с. Конотоп,  

вул. Колгоспна, буд. 4 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421485200:02:000:4656  

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421485200:02:000:4587 

за межами с. Конотоп, 

Городнянського району 

Чернігівської області  

1.3 Деркач Олександр Федорович 

м. Городня, 

вул. Перемоги, буд. 74, кв. 68 

 

1,8884 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487500:03:000:1052  

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487500:03:000:1032 

за межами с. Сеньківка, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

1.4 Деркач Євген Федорович 

м. Городня, 

вул. Перемоги, буд. 74, кв. 68 

 

1,8884 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487500:03:000:1051  

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487500:03:000:1032 

за межами с. Сеньківка, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

1.5 Перчак Віктор Миколайович 

м. Городня, 

вул. Осипенка, буд. 9 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421485300:03:000:3564 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421485300:03:000:3407 

за межами с. Кузничі, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

1.6 Перчак Владислав Вікторович 

м. Городня, 

вул. Осипенка, буд. 9 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  



№ 7421485300:03:000:3565 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421485300:03:000:3407 

за межами с. Кузничі, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

1.7 Осадча Віта Олександрівна 

м. Городня,  

вул. Шевченка, буд. 87а, кв. 1 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421485300:03:000:3566 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421485300:03:000:3407 

за межами с. Кузничі, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

1.8 Заглада Роман Михайлович 

м. Городня, вул. Зарічна, буд. 45 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421485300:03:000:3562 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421485300:03:000:3407 

за межами с. Кузничі, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

1.9 Павлович Олександра Дмитрівна 

м. Городня, 

3 пров. Чернігівський, буд. 2 

1,9561 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421489600:04:000:5813 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421489600:04:000:5761 

за межами с. Хрипівка, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

1.10 Павлович Юлія Анатоліївна 

Городнянський район 

с. Вокзал- Городня, 

вул. Залізнична, буд. 16 

1,9561 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421489600:04:000:5814 

що утворилась в результаті 



поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421489600:04:000:5761 

за межами с. Хрипівка, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

1.11 Пінчук Володимир Миколайович 

м. Городня, 

вул. Незалежності, буд. 54, кв. 3 

1,9561 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421489600:04:000:5815 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421489600:04:000:5761 

за межами с. Хрипівка, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

1.12 Павлович Дмитро Миколайович 

м. Городня, 

3 пров. Чернігівський, буд. 2 

1,9561 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421489600:04:000:5812 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421489600:04:000:5761 

за межами с. Хрипівка, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

1.13 Білоус Ліана Петрівна 

м. Городня, 

вул. Молодіжна, буд. 76 

1,6964 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421486800:04:000:1139 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421486800:04:000:0856 

за межами с. Хрипівка, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

1.14 Перчак Антоніна Михайлівна 

м. Городня, 

вул. Осипенка, буд. 9 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421485300:03:000:3563 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  



№ 7421485300:03:000:3407 

за межами с. Кузничі, 

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. 

 

 

 

 

Секретар міської  ради                                                                   С.А. Більська 


