
                                                        

                                                                                                         

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  2021 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 Розсошко Надія Іванівна 

м. Чернігів, 

вул. Доценка, буд. 17-в, кв. 35 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2576 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2565 

за межами с. Дібрівне 

Чернігівської області  



1.2 Євдокимова Селена Дмитрівна 

м. Городня, 

пров. Троїцький, буд. 11 

1,9881 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421481200:04:000:1472 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421481200:04:000:1145 

за межами с. Здрягівка, 

Чернігівської області  

1.3 Євдокимов Борис Дмитрович 

м. Городня, 

пров. Троїцький, буд. 11 

1,9881 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421481200:04:000:1471 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421481200:04:000:1145 

за межами с. Здрягівка, 

Чернігівської області  

1.4 Костюкова Тетяна Валеріївна 

Городнянський район, 

с. Хрипівка, 

вул. 1 Травня, буд. 10 

1,9881 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421481200:04:000:1470 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421481200:04:000:1145 

за межами с. Здрягівка,  

Чернігівської області  

1.5 Євдокимова Глафіра Дмитрівна 

м. Городня, 

пров. Троїцький, буд. 11 

1,9881 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421481200:04:000:1473 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421481200:04:000:1145 

за межами с. Здрягівка,  

Чернігівської області  

1.6 Пірак Наталія Володимирівна 

м. Городня, 

вул. Молодіжна, буд. 84 

1,6377 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0486 

що утворилась в результаті 



поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:3321 

за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області  

1.7 Жданюк Надія Дмитрівна 

м. Городня, 

1 пров. Зарічний, буд. 19 

1,6377 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0485 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:3321 

за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області  

1.8 Безпала Ірина Олександрівна 

м. Городня, 

1 пров. Чкалова, буд. 6, кв. 3 

1,6377 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0489 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:3321 

за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області  

1.9 Безпалий Анатолій Миколайович 

м. Городня, 

1 пров. Чкалова, буд. 6, кв. 3 

1,6377 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0488 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:3321 

за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області 

1.10 Волкова Ольга Іванівна 

м. Городня, 

вул. 8 березня, буд. 11 

1,7228 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0479 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:3360 

за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області 



1.11 Заєць Дмитро Миколайович 

Городнянський район, 

с. Солонівка, 

вул. Шатили, буд. 36 

1,7228 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0480 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:3360 

за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області 

1.12 Заєць Маргарита Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Солонівка, 

вул. Шатили, буд. 51 

1,7229 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0481 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:3360 

за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області 

1.13 Спутай Наталія Миколаївна 

вул. Чумака, буд. 7, кв. 3 

1,7228 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0482 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:3360 

за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області 

1.14 Страдомська Наталія Михайлівна 

м. Городня, 

вул. Шевченка, буд. 32 

1,6381 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0487 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:3321 

за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області 

1.15 Євдокимова Маргарита 

Дмитрівна 

м. Городня, 

вул. Шевченка, буд. 32 

1,6180 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421489600:04:000:5582 

за межами с. Півнівщина,  



Чернігівської області 

1.16 Самойленко Оксана Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Солонівка, 

вул. Святомиколаївська, буд. 11 

1,9624 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0492 

за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області 

1.17 Світличному Дмитру  

Віталійовичу 

м. Городня, 

вул. Мирославська, буд. 32 

1,9624 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0493 

за межами с. Солонівка, 

Чернігівської області 

1.18 Сердюк Євгеній Анатолійович 

м. Городня, 

вул. Армійська, буд. 92 

1,9960 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0498 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:3315 

за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області 

1.19 Аксьонеко Василь  

Володимирович 

м. Городня, 

вул. Тиха, буд. 8 

1,9960 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0497 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:3315 

за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області 

1.20 Губська Ольга Григорівна  

м. Городня, 

вул. Садова, буд. 16 

1,8532 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0496 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  



кадастровий  

№ 7421488000:02:000:3315 

за межами с. Солонівка, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

1.21 Тупик Андрій Васильович 

м. Городня, 

вул. 1 Травня, буд. 23, кв. 8 

1,9961 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0499 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:3315 

за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області 

1.22 Нагорному Віктору Івановичу 

м. Городня, 

вул. Смекаліна, буд. 7 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421485300:03:000:0261 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421485300:03:000:3406 

за межами с. Кузничі,  

Чернігівської області 

1.23 Нагорна Валентина Вікторівна 

м. Городня, 

вул. Носа, буд. 10, кв. 1 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421485300:03:000:0260 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421485300:03:000:3406 

за межами с. Кузничі,  

Чернігівської області 

1.24 Калінько Тетяна Олексіївна 

м. Городня, 

вул. Свято-Миколаївська, буд.106 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421485300:03:000:0259 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421485300:03:000:3406 

за межами с. Кузничі,  

Чернігівської області 



1.25 Осадчий Олександр Данилович 

м. Городня, 

вул. Незалежності,  

буд. 74, кв. 110 

 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421485300:03:000:0257 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421485300:03:000:3406 

за межами с. Кузничі,  

Чернігівської області 

1.26 Нагорна Галина Іванівна 

м. Городня,  

пров. Носа, буд. 10, кв. 1 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421485300:03:000:0256 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421485300:03:000:3406 

за межами с. Кузничі,  

Чернігівської області 

1.27 Маслова Яна Сергіївна 

м. Городня, 

вул. Петра Пиниці, буд. 3-б, кв. 1  

 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421484000:04:000:0665 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421484000:04:000:1057 

за межами с. Будище,  

Чернігівської області 

1.28 Горицький Сергій Валентинович 

м. Городня, 

вул. 1-го Травня, буд. 88а/ кв. 8  

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421484000:04:000:0663 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421484000:04:000:1057 

за межами с. Будище,  

Чернігівської області 

1.29 Маслов Валентин Ігорович 

м. Городня, 

вул. Петра Пиниці, буд. 3-б, кв. 1  

 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421484000:04:000:0664 

що утворилась в результаті 



поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421484000:04:000:1057 

за межами с. Будище,  

Чернігівської області 

1.30 Туз Валерій Олександрович 

м. Городня, 

вул. Шевченка, буд. 103 

 

1,9617 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421483200:04:000:0056 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421483200:04:000:3367 

за межами с. Стовпівка,  

Чернігівської області 

1.31 Савченко Оксана Валеріївна 

м. Київ, 

вул. Коновальця Івана, буд. 38 

військова частина 

1,9617 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421483200:04:000:0057 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421483200:04:000:3367 

за межами с. Стовпівка,  

Чернігівської області 

1.32 Мурий Володимир Іванович 

м. Городня, 

вул. Перемоги, буд. 74, кв. 45 

 

1,9617 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421483200:04:000:0058 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421483200:04:000:3367 

за межами с. Стовпівка,  

Чернігівської області 

1.33 Туз Поліна Володимирівна 

м. Городня, 

вул. Шевченка, буд. 103 

 

1,9617 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421483200:04:000:0059 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421483200:04:000:3367 

за межами с. Стовпівка,  

Чернігівської області 



1.34 Савченко Артем Володимирович 

м. Київ, 

вул. Коновальця Івана, буд. 38 

військова частина 

1,9619 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421483200:04:000:0060 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421483200:04:000:3367 

за межами с. Стовпівка,  

Чернігівської області 

1.35 Покормяхо Володимир 

Олександрович 

м. Городня, 

вул. Заводська, буд. 22 

 

1,6964 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421486800:04:000:1149 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421486800:04:000:1140 

за межами с. Мощенка,  

Чернігівської області 

1.36 Рись Василь Миколайович 

м. Городня,  

вул. Молодіжна, буд. 76 

1,6964 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421486800:04:000:1150 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421486800:04:000:1140 

за межами с. Мощенка,  

Чернігівської області 

1.37 Лешко Валентина Вікторівна 

Городнянський район, 

с. Мощенка, 

вул. Карпенка, буд. 6, кв. 2 

1,7011 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421486800:04:000:1147 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421486800:04:000:0843 

за межами с. Мощенка,  

Чернігівської області 

1.38 Хайлук Олена Петрівна 

м. Городня, 

вул. 8 Березня, буд. 26 

 

1,9361 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421486800:04:000:1144 

що утворилась в результаті 



поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421486800:04:000:1140 

за межами с. Мощенка,  

Чернігівської області 

1.39 Хайлук Анатолій Анатолійович 

м. Городня, 

вул. 8 Березня, буд. 26 

 

1,9362 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421486800:04:000:1145 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421486800:04:000:1140 

за межами с. Мощенка,  

Чернігівської області 

1.40 Савченко Володимир Федорович 

м. Городня, 

вул. Троїцька, буд, 137 

 

1,6909 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421483200:04:000:0052 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421483200:04:000:3370 

за межами с. Гніздище,  

Чернігівської області 

1.41 Бондар Анастасія Станіславівна 

м. Городня, 

вул. Польова, буд. 43 

 

1,6909 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421483200:04:000:0051 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421483200:04:000:3370 

за межами с. Гніздище,  

Чернігівської області 

1.42 Мурий Вадим Володимирович 

м. Городня, 

 вул. Перемоги, буд. 74, кв. 45 

1,9100 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421483200:04:000:0055 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421483200:04:000:3358 

за межами с. Гніздище,  

Чернігівської області 



1.43 Мура Ірина Іванівна 

м. Городня, 

 вул. Перемоги, буд. 74, кв. 45 

1,9101 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421483200:04:000:0054 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421483200:04:000:3358 

за межами с. Гніздище,  

Чернігівської області 

1.44 Росол Артем Петрович 

Городнянський район, 

с. Солонівка, 

вул. Святомиколаївська,  

буд. 23 

1,9977 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0476 

за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області  

1.45 Крупеніч Тетяна Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Солонівка, 

вул. Шатили, буд. 80 

1,9977 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0475 

за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області 

1.46 Росол Анатолій Миколайович 

Городнянський район, 

с. Солонівка,  

вул. Шатили, буд. 38 

1,9977 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:02:000:3400 

за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області 

1.47 Лапа Володимир Валерійович 

Городнянський район, 

с. Конотоп, вул. Щорса, буд. 3 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421485200:02:000:0523 

за межами с. Конотоп,  

Чернігівської області 

1.48 Лопушко Тетяна Семенівна 

Городнянський район, 

с. Смичин, вул. Заводська, буд. 32 

1,4831 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2578 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2213 

за межами с. Смичин  

Чернігівської області 



1.49 Голован Юрій Анатолійович 

Городнянський район, 

с. Смичин,  

вул. Центральна, буд. 227 

1,4831 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2577 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2213 

за межами с. Смичин  

Чернігівської області 

1.50 Кеня Людмила Іванівна 

Городнянський район, 

с. Дібрівне, 

вул. Маркова, буд. 132 

1.4831 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2579 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2213 

за межами с. Смичин  

Чернігівської області 

1.51 Косьміна Оксана Олексіївна 

Городнянський район, 

с. Конотоп, 

вул. Щорса, буд. 26 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2582 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2262 

за межами с. Смичин 

Чернігівської області 

1.52 Рощина Валентина Олексіївна 

Городнянський район, 

с. Конотоп, 

вул. Щорса, буд. 26 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2581 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2262 

за межами с. Смичин 

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 


