
                                                                                         проєкт                                

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  

  (п’ята сесія 8 скликання) 

 

 

від  25  травня 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 Тупик Володимир Іванович 

Городнянський район, 

с. Дібрівне, 

вул. Маркова, буд. 1а 

0,6142 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487600:02:000:0322 

в межах с. Дібрівне,  

Чернігівської області  

1.2 Ільченко Єва Ростиславівна 

м. Одеса, 

вул. Л.Толстого, буд. 7 

0,3912 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) 

кадастровий 

№ 7421487600:02:000:0321 

в межах с. Дібрівне,  

Чернігівської області 

1.3 Гончаренко Олександр 

Єгорович 

Городнянський район, 

с. Дібрівне, 

0,3402 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) 

кадастровий 



вул. Маркова, буд. 1 

 

№ 7421487600:02:000:0323 

в межах с. Дібрівне,  

Чернігівської області 

1.4 Новик Павло Васильович 

м. Городня, 

вул. Стеби, буд. 11 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) 

кадастровий 

№ 7421410000:01:000:0045   

в межах с. Альошинське, 

Чернігівської області 

1.5 Нестеренко Олександр 

Миколайович 

м. Городня, 

2 пров. Зарічний, буд. 49 

 

1,7649 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) 

кадастровий 

№ 7421485300:02:000:0002   

в межах с. Кузничі, 

Чернігівської області 

1.6 Дриг Тамара Андріївна 

с. Дроздовиця  

вул. Першого Травня,  

буд. 52 

0,4439 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) 

кадастровий 

№ 7421484000:01:000:0164 

в межах с. Дроздовиця, 

Чернігівської області 

1.7 Яковенко Марина 

Володимирівна 

м. Городня 

вул. Чумака,буд. 2, кв. 3 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) 

кадастровий 

№ 7421489200:01:000:0262   

в межах с. Хотівля, 

Чернігівської області 

1.8 Сорока Любов Філаретівна 

м. Городня, 

вул. Садова, буд. 5 

1,8644 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) 

кадастровий 

№ 7421487300:01:000:0193   

в межах с. Полісся, 

Чернігівської області 

1.9 Шатило Тетяна Олексіївна 

Городнянський район,  

с. Солонівка, 

вул. Шатила, буд. 65 

 

0,7283 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) 

кадастровий 

№ 7421488000:01:000:0184  

в межах с. Солонівка, 

Чернігівської області 



1.10 Мельник Микола Михайлович 

Городнянський район,  

с. Солонівка, 

вул. Святомиколаївська,  

буд. 43 

 

0,4000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) 

кадастровий 

№ 7421488000:01:000:0182 

в межах с. Солонівка, 

Чернігівської області 

1.11 Мельник Ольга  

Миколаївна 

Городнянський район,  

с. Солонівка, 

вул. Святомиколаївська,  

буд. 43 

 

0,6000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) 

кадастровий 

№ 7421488000:01:000:0179 

в межах с. Солонівка, 

Чернігівської області 

1.12 Февральова Марина  

Іванівна 

Городнянський район,  

с. Солонівка,  

вул. Святомиколаївська,  

буд. 130 

0,8757 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) 

кадастровий 

№ 7421488000:01:000:0180  

в межах с. Солонівка, 

Чернігівської області 

1.13 Олійник Іван Андрійович 

Городнянський район,  

с. Солонівка,  

вул. Святомиколаївська,  

буд. 75 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) 

кадастровий 

№ 7421488000:01:000:0188  

в межах с. Солонівка, 

Чернігівської області 

1.14 Гречухо Надія Миколаївна 

Городнянський район,  

с. Солонівка,  

вул. Святомиколаївська,  

буд. 75 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) 

кадастровий 

№ 7421488000:01:000:0185  

в межах с. Солонівка, 

Чернігівської області 

1.15 Кайдунов Володимир Іванович 

Городнянський район, 

с. Вокзал-Городня, 

вул. 1го Травня, буд. 125 Г 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) 

кадастровий 

№ 7421410000:01:000:0046  

в межах с. Альошинське, 

Чернігівської області 

1.16 Кривицька Юлія 

Володимирівна 

м. Чернігів, 

вул. В. Чорновола, буд.8, кв. 33 

0,6400 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) 

кадастровий 

№ 7421487600:02:000:0324  

в межах с. Дібрівне, 

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 


