
 

                                                                            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 

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 Немилостивий Володимир 

Володимирович 

Городнянський район, 

с. Солонівка, 

вул. Святомиколаївська, буд. 88 

1,9133 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0514 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:3363 

за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області 

1.2 Крутік Олег Борисович 

м. Городня, 

вул. Незалежності, буд. 74, кв. 73 

1,9969 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  



№ 7421488000:02:000:0517 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:4423 

за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області 

1.3 Крутік Борис Семенович 

м. Городня, 

вул. 1 Травня, буд. 63 

1,9969 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0518 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:4423 

за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області 

1.4 Немилостивий Максим 

Володимирович 

Городнянський район, 

с. Солонівка, 

вул. Святомиколаївська, буд. 62 

1,9136 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0513 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:3363 

за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області 

1.5 Новик Тетяна Миколаївна 

м. Городня, 

вул. Незалежності, буд. 54, кв. 7 

1,9133 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0516 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:3363 

за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області 

1.6 Приходько Олександр 

Михайлович 

Городнянський район, 

с. Солонівка, 

вул. Святомиколаївська, буд. 82 

1,9133 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0515 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:3363 

за межами с. Солонівка,  



Чернігівської області 

1.7 Єфименко Дмитро Вікторович 

Городнянський район, 

с. Солонівка, 

вул. Шатили, буд. 12 

1,9133 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0512 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:3363 

за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області 

1.8 Ричагов Федір Сергійович 

м. Городня, 

вул. Шевченка, буд. 54 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421485200:02:000:0527 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421485200:02:000:4604 

за межами с. Конотоп,  

Чернігівської області 

1.9 Крутік  Олена Федорівна 

м. Городня, 

вул. Покровська, буд. 3 А 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 742148800:02:000:0539 

за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області 

1.10 Моторній Світлані Григорівні 

м. Городня, 

вул. Стеби, буд. 12 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 742148800:02:000:0540 

за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області 

1.11 Турейський Дмитро Ігорович 

м. Городня, 

вул. Покровська, буд. 2 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 742148800:02:000:0532 

за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області 

1.12 Волкова Марина Михайлівна 

м. Городня, 

вул. Незалежності, буд. 54, кв. 3 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  



№ 742148800:02:000:0534 

за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області 

1.13 Корейша Олександр  

Миколайович 

м. Городня, 

вул. Незалежності, буд. 74, кв. 11 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 742148800:02:000:0470 

за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області 

1.14 Моторний Михайло 

Володимирович 

Городнянський район, 

с. Солонівка, 

вул. Святомиколаївська, буд. 87 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 742148800:02:000:0538 

за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області 

1.15 Лисенко Дарія Олексіївна 

м. Городня, 

вул. Жовтнева, буд. 56 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 742148800:02:000:0537 

за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області 

1.16 Борсук Олексій Юрійович 

м. Городня, 

вул. 1-го Травня, буд. 50 А 

1,8668 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 742148800:02:000:0533 

за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області 

1.17 Борсук Анна Ігорівна 

м. Городня, 

вул. Покровська, буд. 2 

1,8668 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 742148800:02:000:0531 

за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області 

1.18 Борсук Анна Ігорівна 

м. Городня, 

вул. 8 Березня, буд. 11 

1,8670 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 742148800:02:000:0535 

за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області 

1.19 Борсук Анна Ігорівна 

Городнянський район, 

с. Солонівка, 

вул. Шатили, буд. 132 

1,8927 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 742148800:02:000:0529 



за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області 

1.20 Худак Олена Миколаївна 

м. Городня, 

вул. Незалежності, буд. 52, кв. 4 

1,8929 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 742148800:02:000:0526 

за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області 

1.21 Волевач Валерій Миколайович 

Городнянський район, 

с. Солонівка, 

вул. Шатили, буд. 117 

1,8926га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 742148800:02:000:0528 

за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області 

1.22 Деблик Марія Романівна 

Городнянський район, 

с. Солонівка, 

вул. Святомиколаївська,  

буд. 114 Б 

1,8927га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 742148800:02:000:0527 

за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області 

1.23 Шатило Володимир Васильович 

Городнянський район, 

с. Солонівка, 

вул. Шатили, буд. 109 

1,7830 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 742148800:02:000:0521 

за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області 

1.24 Любивець Наталія Михайлівна 

Городнянський район, 

с. Солонівка, 

вул. Шатили, буд. 39 

1,7830 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 742148800:02:000:0524 

за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області 

1.25 Шатило Олександр Васильович 

Городнянський район, 

с. Солонівка, 

вул. Шатили, буд. 109 

1,7834 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 742148800:02:000:0525 

за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області 

1.26 Шатило Олександр Васильович 

Городнянський район, 

с. Солонівка, 

вул. Святомиколаївська, буд. 56 

1,7830 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 742148800:02:000:0522 



за межами с. Солонівка,  

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 


