
                     

                                                            

 

                                                                                                              

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  

  (перша сесія 8 скликання) 

 

 

 

від  10  грудня  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 

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 садівництва з 

земель комунальної власності на території Городнянської міської ради за 

межами населених пунктів і передати їх у приватну власність:  

1.1 Ткач Надія Андріївна 

м. Городня 

вул. Волковича, буд.28 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421485200:02:000:0469 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421485200:02:000:4604 

за межами с. Конотоп, 

Городнянського району 

Чернігівської області  



1.2 Ткач Юрій Михайлович 

м. Городня 

вул. Будівельників, буд.33 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421485200:02:000:0505 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421485200:02:000:4604 

за межами с. Конотоп, 

Городнянського району 

Чернігівської області  

 

1.3 Завалій Валентина Іванівна 

м. Городня 

вул. Братів Маригодових, буд.32 

0,0900 га земельна ділянка для 

індивідуального 

садівництва (01.05) 

кадастровий  

№ 7421410000:05:000:0137 

за межами м. Городня 

в ст. «Черемошне»,  

вул. Персикова, 131 

 

1.4 Василишин Олександр  

Васильович 

м. Городня 

вул. Свято Миколаївська, буд. 56 

1,9624 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0448 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:3330 

за межами с. Солонівка, 

Городнянського району 

Чернігівської області  

 

1.5 Світличний Олександр  

Дмитрович 

м. Городня 

вул. Мирославська, буд. 32 

1,9624 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0442 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:3330 

за межами с. Солонівка, 

Городнянського району 

Чернігівської області  

 

1.6 Світлична Ольга Петрівна 

м. Городня 

1,9624 га земельна ділянка для 

ведення особистого 



вул. Мирославська, буд. 32 селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0442 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:3330 

за межами с. Солонівка, 

Городнянського району 

Чернігівської області  

 

1.7 Амельченко Олександр 

Миколайович 

м. Городня 

вул. Мирославська, буд. 53 

1,9624 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0441 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:3330 

за межами с. Солонівка, 

Городнянського району 

Чернігівської області  

 

1.8 Амельченко Альона Юріївна 

м. Городня 

вул. Мирославська, буд. 53 

1,9624 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0445 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:3330 

за межами с. Солонівка, 

Городнянського району 

Чернігівської області  

 

1.9 Турейський Віталій Вікторович 

м. Городня 

вул. Жовтнева, буд. 14 

1,9624 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0443 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:3330 

за межами с. Солонівка, 

Городнянського району 

Чернігівської області  



1.10 Самойленко Юлія Юріївна 

Городнянський район 

с. Солонівка, 

вул. Святомиколаївська, буд. 11 

1,9624 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0444 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:3330 

за межами с. Солонівка, 

Городнянського району 

Чернігівської області  

 

1.11 Аксьоненко Наталія Сергіївна 

м. Городня 

вул. Шевченка, буд. 50, кв. 1 

1,9960 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0450 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:3315 

за межами с. Солонівка, 

Городнянського району 

Чернігівської області  

1.12 Губський Іван Євгенійович  

м. Городня 

вул. Садова, буд. 16 

1,9960 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0449 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:3315 

за межами с. Солонівка, 

Городнянського району 

Чернігівської області  

1.13 Левченко Наталія Володимирівна 

м. Городня 

вул. Молодіжна, буд. 68 

1,9977 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0452 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:3323 

за межами с. Солонівка, 

Городнянського району 

Чернігівської області  



1.14 Петлюх Наталія Олександрівна 

с. Вокзал-Городня 

пров. 1го Травня, буд. 89, кв. 11 

1,9977 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0453 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:3323 

за межами с. Солонівка, 

Городнянського району 

Чернігівської області  

 

1.15 Бенцал Валентина Вікторівна 

м. Городня 

вул. Незалежності, буд. 74, кв. 84 

1,9977 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0454 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:3323 

за межами с. Солонівка, 

Городнянського району 

Чернігівської області  

1.16 Лисенко Світлана Миколаївна 

м. Городня 

вул. Жовтнева, буд. 56 

1,9121 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0456 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:4422 

за межами с. Солонівка, 

Городнянського району 

Чернігівської області  

1.17 Литвин Сергій Анатолійович 

м. Чернігів 

вул. Коцюбинського, буд. 2, кв. 37 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2559 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2262 

за межами с. Дібрівне, 

Городнянського району 

Чернігівської області  



1.18 Петренко Віктор Петрович 

Городнянський район,  

с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 247 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2560 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2262 

за межами с. Смичин, 

Городнянського району 

Чернігівської області  

1.19 Рощина Олексій Олексійович  

Городнянський район,  

с. Конотоп 

вул. Шкільна, буд. 14 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2561 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2262 

за межами с. Дібрівне, 

Городнянського району 

Чернігівської області  

1.20 Рощина Михайло Олексійович  

Городнянський район,  

с. Конотоп 

вул. Щорса, буд. 26 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2562 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2262 

за межами с. Дібрівне, 

Городнянського району 

Чернігівської області  

1.21 Рощина Олександр Олексійович  

Городнянський район,  

с. Конотоп 

вул. Щорса, буд. 26 

1,9992 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2563 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2262 

за межами с. Дібрівне, 

Городнянського району 

Чернігівської області  

 



1.22 Сикальчук Людмила Федорівна 

Городнянський район,  

с. Конотоп 

вул. Б. Хмельницького, буд. 15 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421485200:02:000:0510 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421485200:02:000:4640 

за межами с. Конотоп, 

Городнянського району 

Чернігівської області  

1.23 Мельник Тетяна Павлівна 

Городнянський район,  

с. Конотоп 

вул. Івана Дудка, буд. 69 

1,3845 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:02:000:3324 

за межами с. Солонівка, 

Городнянського району 

Чернігівської області  

1.24 Богдан Сергій Васильович 

Городнянський район,  

с. Конотоп 

вул. Б. Хмельницького, буд. 15 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421485200:02:000:0509 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421485200:02:000:4640 

за межами с. Конотоп, 

Городнянського району 

Чернігівської області  

1.25 Єрмолова Наталія Михайлівна 

м. Городня, 

вул. Миру, буд. 14 

1,9955 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421486800:04:000:0837 

за межами с. Мощенка, 

Городнянського району 

Чернігівської області  

1.26 Батюк Юрій Олексійович  

м. Городня, 

вул. Максимівська, буд. 94б 

1,6144 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421485300:03:000:3008 

за межами с. Кузничі, 

Городнянського району 

Чернігівської області  

 



1.27 Костирко Ігор Федорович 

Городнянський район,  

с. Солонівка 

вул. Святомиколаївська, буд. 114 

1,1778 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0468 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:4419 

за межами с. Солонівка, 

Городнянського району 

Чернігівської області  

1.28 Мельник Павло Миколайович 

Городнянський район,  

с. Солонівка 

вул. Святомиколаївська, буд. 43 

1,1776 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0469 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:4419 

за межами с. Солонівка, 

Городнянського району 

Чернігівської області  

1.29 Копаєв Олександр  

Олександрович 

м. Чернігів 

вул. 1 Травня, буд. 189А, кв. 5 

1,1776 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2558 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2262 

за межами с. Дібрівне, 

Городнянського району 

Чернігівської області  

1.30 Богдан Людмила Анатоліївна 

м. Чернігів 

вул. Івана Мазепи, буд. 51, кв. 157 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2557 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2262 

за межами с. Смичин, 

Городнянського району 

Чернігівської області  

 



1.31 Богдан Віктор Феодосійович 

Городнянський район, 

с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 72 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2556 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2262 

за межами с. Смичин, 

Городнянського району 

Чернігівської області  

1.32 Хіхлухо Валентина Михайлівна  

м. Городня, 

вул. Максимівська, буд. 98 

1,7000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0458 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:3333 

за межами с. Солонівка, 

Городнянського району 

Чернігівської області  

1.33 Костирко Наталія Василівна 

Городнянський район,  

с. Солонівка 

вул. Святомиколаївська, буд. 22 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0462 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:3334 

за межами с. Солонівка, 

Городнянського району 

Чернігівської області  

1.34 Хрипта Яна Борисівна 

м. Городня, 

вул. Незалежності, буд. 66а, кв. 7 

1,9969 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0472 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:4423 

за межами с. Солонівка, 

Городнянського району 

Чернігівської області  

 



1.35 Лисенко Олексій Анатолійович 

м. Городня, 

вул. Незалежності, буд. 74, кв. 2 

1,9969 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0473 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:4419 

за межами с. Солонівка, 

Городнянського району 

Чернігівської області  

1.36 Костирко Василь Прокопович 

Городнянський район,  

с. Солонівка 

вул. Святомиколаївська, буд. 22 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0463 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:3334 

за межами с. Солонівка, 

Городнянського району 

Чернігівської області  

1.37 Костирко Анна Василівна 

Городнянський район,  

с. Солонівка 

вул. Святомиколаївська, буд. 22 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0459 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:3333 

за межами с. Солонівка, 

Городнянського району 

Чернігівської області  

1.38 Саух Наталія Василівна 

Городнянський район, 

с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 195 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2555 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2262 

за межами с. Смичин, 

Городнянського району 

Чернігівської області  

 



1.39 Коротка Ніна Іванівна 

м. Городня, 

вул. 8го Березня, буд. 38 

1,8821 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421489600:04:000:0823 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421489600:04:000:5760 

за межами с. Хрипівка, 

Городнянського району 

Чернігівської області  

1.40 Коротка Олена Валеріївна 

м. Городня, 

вул. Червоноармійська, буд. 91 

1,8821 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421489600:04:000:0822 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421489600:04:000:5760 

за межами с. Хрипівка, 

Городнянського району 

Чернігівської області  

1.41 Коротка Наталія Федорівна 

м. Городня, 

вул. Перемоги, буд. 74, кв. 45 

1,8821 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421489600:04:000:0821 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421489600:04:000:5760 

за межами с. Хрипівка, 

Городнянського району 

Чернігівської області  

1.42 Короткий Олег Миколайович 

м. Городня, 

вул. Перемоги, буд. 74, кв. 45 

1,8821 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421489600:04:000:0820 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421489600:04:000:5760 

за межами с. Хрипівка, 

Городнянського району 

Чернігівської області  

 



1.43 Короткий Сергій Миколайович 

м. Городня, 

вул. Червоноармійська, буд. 91 

1,8821 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421489600:04:000:0819 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421489600:04:000:5760 

за межами с. Хрипівка, 

Городнянського району 

Чернігівської області  

1.44 Коротка Алла Миколаївна 

м. Городня, 

вул. 8го Березня, буд. 38 

1,8392 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421489600:04:000:0824 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421489600:04:000:5759 

за межами с. Хрипівка, 

Городнянського району 

Чернігівської області  

1.45 Телушко Володимир Михайлович 

м. Городня, 

1 пров. Зарічний, буд. 2 

1,8821 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421489200:03:000:0618 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421489200:03:000:5077 

за межами с. Хотівля, 

Городнянського району 

Чернігівської області  

1.46 Іваненко Лілія Григорівна 

м. Городня, 

вул. Свято Миколаївська, буд.100 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421489200:03:000:0617 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421489200:03:000:5077 

за межами с. Хотівля, 

Городнянського району 

Чернігівської області  

 



1.47 Дударенко Микола Петрович 

м. Городня, 

вул. Калинова, буд. 54 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421489200:03:000:0619 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421489200:03:000:5077 

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, 

охорони природи та містобудівної діяльності. 

 

 

 

Міський голова                                                                                          А.І. Богдан  
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