
                                                                                                      проект                    

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  

  (четверта сесія 8 скликання) 

 

 

від  02 квітня 2021 року 

        м. Городня 

 

Про затвердження проектів 

землеустрою щодо відведення 

земельних  ділянок в межах 

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 з земель 

комунальної власності на території Городнянської міської ради в межах 

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 в межах 

населених пунктів і передати їх у приватну власність:  

1.1 Верхуша Андрій 

Миколайович 

м. Городня, 

вул. Чумака, буд. 30 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421485300:01:000:0169 

в межах с. Кузничі,  

Чернігівської області  

1.2 Авраменко Валентина  

Іванівна  

м. Городня, 

вул. Чумака, буд. 21 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) 

кадастровий 

№ 7421485300:01:000:0167 

в межах с. Кузничі, 

Чернігівської області 

1.3 Авраменко Дмитро  

Олександрович 

м. Городня, 

вул. Нова, буд. 4 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) 

кадастровий 



 № 7421485300:01:000:0168 

в межах с. Кузничі, 

Чернігівської області 

1.4 Бондаренко Дмитро 

Олександрович 

м. Чернігів, 

вул. Олега Міхнюка, буд. 5, 

кв. 23/2, в/ч 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) 

кадастровий 

№ 7421489600:01:000:0484   

в межах с. Хрипівка, 

Чернігівської області 

1.5 Малофей Світлана  

Василівна 

м. Городня, 

вул. Шевченка, буд. 44 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) 

кадастровий 

№ 7421489200:01:000:0259   

в межах с. Хотівля, 

Чернігівської області 

1.6 Пінчук Євгеній 

Олексанрович 

вул. Шатили, буд. 30 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) 

кадастровий 

№ 7421488000:01:000:0171   

в межах с. Солонівка, 

Чернігівської області 

1.7 Дриг Михайло Іванович 

Городнянський район,  

с. Дроздовиця 

вул. Першого Травня, 

буд. 63 

0,6685 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) 

кадастровий 

№ 7421484000:01:000:0163   

в межах с. Дроздовиця, 

Чернігівської області 

1.8 Сорока Михайло  

Володимирович 

м. Городня, 

вул. Садова, буд. 5 

1,9571 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) 

кадастровий 

№ 7421487300:01:000:0190   

в межах с. Полісся, 

Чернігівської області 

1.9 Яковенко Артем Васильвич 

Городнянський район,  

с. Хотівля,  

вул. Молодіжна, буд. 11 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) 

кадастровий 

№ 7421489200:01:000:0260   

в межах с. Хотівля, 

Чернігівської області 



1.10 Бокач Федір Петрович 

Городнянський район,  

с. Кузничі, 

вул. Садова, буд. 28 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) 

кадастровий 

№ 7421485300:01:000:0164   

в межах с. Кузничі, 

Чернігівської області 

1.11 Приходько Володимир 

Миколайович 

Городнянський район,  

с. Кузничі, 

вул. Вишнева, буд. 27 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) 

кадастровий 

№ 7421485300:01:000:0166   

в межах с. Кузничі, 

Чернігівської області 

1.12 Янковський Сергій  

Олександрович 

м. Городня,  

вул. Мирославська, буд. 82 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) 

кадастровий 

№ 7421488000:01:000:0172   

в межах с. Солонівка, 

Чернігівської області 

1.13 Назимко Лариса  

Миколаївна 

Городнянський район,  

с. Травневе, 

вул. Садова, буд. 2 

0,8869 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) 

кадастровий 

№ 7421489200:02:000:0089   

в межах с. Травневе, 

Чернігівської області 

1.14 Горілий Станіслав  

Олександрович 

Городнянський район,  

с. Будище, 

вул. Малькова, буд. 68 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) 

кадастровий 

№ 7421484000:02:000:0020   

в межах с. Будище, 

Чернігівської області 

1.15 Кайдунова Галина 

Петрівна 

м. Городня, 

пров. Василівський, буд. 56 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) 

кадастровий 

№ 7421485300:01:000:0165   

в межах с. Кузничі, 

Чернігівської області 

1.16 Худенко Олексій 

Михайлович 

Городнянський район,  

с. Хрипівка, 

вул. Жовтнева, буд. 15 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) 

кадастровий 

№ 7421489600:01:000:0483   

в межах с. Хрипівка, 

Чернігівської області 



1.17 Росол Анна Олександрівна 

Городнянський район,  

с. Полісся, 

вул. Першотравнева, буд. 12 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) 

кадастровий 

№ 7421487300:01:000:0191 

в межах с. Полісся, 

Чернігівської області 

1.18 Коржавін Микола 

Васильович 

Городнянський район,  

с. Дібрівне, 

вул. Широка, буд. 54 

0,1756 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) 

кадастровий 

№ 7421487600:02:000:0320   

в межах с. Дібрівне, 

Чернігівської області 

1.19 Бабич Раїса Василівна 

м. Городня,  

вул. Весняна, буд. 37 

1,2931 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) 

кадастровий 

№ 7421489200:02:001:0003 

в межах с. Травневе, 

Чернігівської області 

1.20 Щербак Микола  

Мойсейович 

Городнянський район,  

с. Полісся, 

вул. Механізаторів, буд. 1 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) 

кадастровий 

№ 7421487300:01:000:0189  

в межах с. Полісся, 

Чернігівської області 

1.21 Пастух Володимир 

Олексійович 

Городнянський район,  

с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 4 

1,0745 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) 

кадастровий 

№ 7421487600:01:000:0269   

в межах с. Смичин, 

Чернігівської області 

1.22 Даниленко Олександр  

Миколайович 

Городнянський район,  

с. Смичин, 

вул. Центральна, буд. 8 

1,0747 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) 

кадастровий 

№ 7421487600:01:000:0268   

в межах с. Смичин, 

Чернігівської області 

1.23 Нагорна Тетяна Іванівна 

Городнянський район, 

с. Полісся, 

вул. Молодіжна, буд. 13 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) 

кадастровий 

№ 7421487300:01:000:0188   

в межах с. Полісся, 

Чернігівської області 



1.24 Бондаренко Олександр 

Михайлович 

Городнянський район, 

с. Хрипівка, 

вул. Миру, буд. 36 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) 

кадастровий 

№ 7421489600:01:000:0492   

в межах с. Хрипівка, 

Чернігівської області 

1.25 Пінчук Олександр  

Віталійович 

Чернігівський район, 

с. Вознесенське, 

вул. Козацька, буд. 5а 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) 

кадастровий 

№ 7421486800:01:000:0210  

в межах с. Мощенка, 

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 


