
 

                                                                                                                                    

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 

1.9121 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 

1,9125 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 

1,8668 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0532 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:3361 

за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області 



1.12 Волкова Марина Михайлівна 

м. Городня, 

вул. Незалежності, буд. 54, кв. 3 

1,8668 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 742148800:02:000:0534 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:3361 

за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області 

1.13 Корейша Олександр  

Миколайович 

м. Городня, 

вул. Незалежності, буд. 74, кв. 11 

1,9973 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 742148800:02:000:0470 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:4423 

за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області 

1.14 Моторний Михайло 

Володимирович 

Городнянський район, 

с. Солонівка, 

вул. Святомиколаївська, буд. 87 

1,9121 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 742148800:02:000:0538 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:4422 

за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області 

1.15 Лисенко Дарія Олексіївна 

м. Городня, 

вул. Жовтнева, буд. 56 

1,9121 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 742148800:02:000:0537 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:4422 

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 

що утворилась в результаті 



поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:3361 

за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області 

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 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:3361 

за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області 

1.18 Волков Ігор Сергійович 

м. Городня, вул. 8 Березня, буд. 11 

1,8670 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 742148800:02:000:0535 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:3361 

за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області 

1.19 Єрмоленко Тетяна Миколаївна 

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 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:4421 

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 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:4421 

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 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:4421 

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 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:4421 

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 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:4420 

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 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:4420 

за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області 

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 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:4420 

за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області 

1.26 Василишина Наталія Михайлівна 

м. Городня, 

вул. Свято-Миколаївська, буд. 56 

1,7830 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 742148800:02:000:0522 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:4420 

за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області 

1.27 Гончар Людмила Миколаївна 

м. Городня, 

вул. 1-го Травня, буд. 9, кв. 1 

1,8367 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2601 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2416 

за межами с. Дібрівне,  

Чернігівської області 

1.28 Кравченко Гульнара Рафисівна 

Городнянський район, 

с. Пекурівка, 

вул. Центральна, буд. 231 

1,8367 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2602 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2416 

за межами с. Дібрівне,  

Чернігівської області 

1.29 Нянченко Любов Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Дібрівне, 

вул. Підлісна, буд. 61 

1,8367 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2603 

що утворилась в результаті 



поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2416 

за межами с. Дібрівне,  

Чернігівської області 

1.30 Кравченко Василь Васильович 

Городнянський район, 

с. Пекурівка, 

вул. Центральна, буд. 231 

1,8367 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2599 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2416 

за межами с. Дібрівне,  

Чернігівської області 

1.31 Лях Валентина Миколаївна 

м. Городня, 

вул. Перемоги, буд. 43, кв. 1 

1,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421485200:02:000:0530 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421485200:02:000:4600 

за межами с. Конотоп,  

Чернігівської області 

1.32 Заглада Володимир Михайлович 

м. Городня, 

вул. Зарічна , буд. 45 

1,8595 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421481200:04:000:1480 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421481200:04:000:1305 

за межами с. Здрягівка,  

Чернігівської області 

1.33 Грабовець Олег Олександрович 

м. Городня, 

вул. Василівська , буд. 18 

1,8595 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421481200:04:000:1481 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421481200:04:000:1305 

за межами с. Здрягівка,  

Чернігівської області 



1.34 Кравченко Олег Васильович 

Городнянський район, 

с. Пекурівка, 

вул. Центральна, буд. 231 

1,8369 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2600 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2416 

за межами с. Дібрівне,  

Чернігівської області 

1.35 Ребус Дмитро Анатолій 

м. Городня, 

вул. Незалежності, буд. 50, кв. 5 

1,8392 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421489600:04:000:1122 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421489600:04:000:5759 

за межами с. Хрипівка,  

Чернігівської області 

1.36 Луговська Тетяна Віталіївна 

м. Городня, 

вул. Незалежності, буд. 93, кв. 6 

1,8392 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421489600:04:000:1121 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421489600:04:000:5759 

за межами с. Хрипівка,  

Чернігівської області 

1.37 Бодьо Ірина Сергіївна 

м. Городня, 

вул. 8 Березня, буд. 11 

1,8350га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0545 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:3362 

за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області 

1.38 Старунь Віра Миколаївна 

м. Городня, 

вул. З. Космодем’янської,  

буд. 54, кв. 2 

1,8350га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0544 

що утворилась в результаті 



поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:3362 

за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області 

1.39 Бодьо Олексій Геннадійович 

м. Городня, 

вул. Незалежності, буд. 7 

1,8350га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0543 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:3362 

за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області 

1.40 Лівий Леонід Миколайович 

м. Городня, 

пров. Петрівський, буд. 28 

1,8873га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421410000:05:000:1413 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421410000:05:000:3370 

за межами с. 

Альошинське,  

Чернігівської області 

1.41 Горбильов Віктор Вікторович 

м. Городня, 

вул. Петрівська, буд. 4 

1,8874га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421410000:05:000:1412 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421410000:05:000:3370 

за межами с. 

Альошинське,  

Чернігівської області 

1.42 Горбильова Лариса Станіславівна 

м. Городня, 

вул. Садова, буд. 25 

1,8874га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421410000:05:000:1417 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421410000:05:000:3370 

за межами с. 



Альошинське,  

Чернігівської області 

1.43 Горбильов Павло Вікторович 

м. Городня, 

вул. Незалежності, буд. 138 

1,8874га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421410000:05:000:1410 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421410000:05:000:3370 

за межами с. 

Альошинське,  

Чернігівської області 

1.44 Горбильов Віктор Вікторович 

м. Городня, 

вул. Петрівська, буд. 4, кв. 2 

1,8874га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421410000:05:000:1411 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421410000:05:000:3370 

за межами с. 

Альошинське,  

Чернігівської області 

1.45 Горбильова Олена Леонідівна 

м. Городня, 

пров. Петрівський, буд. 28 

1,8874га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421410000:05:000:1415 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421410000:05:000:3370 

за межами с. 

Альошинське,  

Чернігівської області 

1.46 Горбильова Ірина Василівна 

м. Городня, 

вул. Петрівська, буд. 4, кв. 2 

1,8874га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421410000:05:000:1414 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421410000:05:000:3370 

за межами с. 

Альошинське,  

Чернігівської області 



1.47 Сенюк Марина Анатоліївна 

м. Городня, 

вул. Чернігівська, буд. 2, кв. 3 

1,8874га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421410000:05:000:1416 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421410000:05:000:3370 

за межами с. 

Альошинське,  

Чернігівської області 

1.48 Руденок Олександр 

Володимирович 

Городнянський район, 

с. Мощенка, 

вул. Цимбаліста, буд. 1 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421486800:04:000:1159 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421486800:04:000:0864 

за межами с. Мощенка,  

Чернігівської області 

1.49 Руденок Сергій Володимирович 

Городнянський район, 

с. Мощенка, 

вул. Цимбаліста, буд. 3 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421486800:04:000:1161 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421486800:04:000:0864 

за межами с. Мощенка,  

Чернігівської області 

1.50 Руденок Людмила Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Мощенка, 

вул. Цимбаліста, буд. 3 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421486800:04:000:1160 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421486800:04:000:0864 

за межами с. Мощенка,  

Чернігівської області 

1.51 Хомазюк Анатолій  

 Миколайович 

Городнянський район, 

с. Вокзал-Городня, 

вул. 1 Травня, буд. 151 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421486800:04:000:1164 



що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421486800:04:000:0656 

за межами с. Мощенка,  

Чернігівської області 

1.52 Ревко Наталія Сергіївна 

Городнянський район, 

с. Мощенка, 

вул. Цимбаліста, буд. 51 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421486800:04:000:1163 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421486800:04:000:0656 

за межами с. Мощенка,  

Чернігівської області 

1.53 Волков Сергій Семенович 

м. Городня, 

вул. 8 Березня, буд. 11 

1,8350га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0546 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:3362 

за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області 

1.54 Чигир Вячеслав Анатолійович 

м. Городня, 

пров. Василівський, буд. 28 

1,8351га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0542 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:3362 

за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області 

1.55 Старосек Євгеній Петрович 

Городнянський район, 

с. Пекурівка, 

вул. Центральна, буд. 32 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487000:02:000:1673 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487000:02:000:1598 

за межами с. Пекурівка,  

Чернігівської області 



1.56 Матвєєнко Олександр  

Михайлович 

Городнянський район, 

с. Пекурівка, 

вул. Центральна, буд. 38 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487000:02:000:1672 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487000:02:000:1598 

за межами с. Пекурівка,  

Чернігівської області 

 

1.57 Скороход Ольга Володимирівна 

Городнянський район, 

с. Пекурівка, 

вул. Центральна, буд. 204 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487000:02:000:1670 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487000:02:000:1598 

за межами с. Пекурівка,  

Чернігівської області 

1.58 Старосек Лідія Василівна 

Городнянський район, 

с. Пекурівка, 

вул. Центральна, буд. 32 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487000:02:000:1677 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487000:02:000:1598 

за межами с. Пекурівка,  

Чернігівської області 

1.59 Костюченко Надія Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Пекурівка, 

вул. Набережна, буд. 20 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487000:02:000:1674 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487000:02:000:1598 

за межами с. Пекурівка,  

Чернігівської області 

1.60 Кошенко Тетяна Іванівна 

Городнянський район, 

с. Пекурівка, 

вул. Набережна, буд. 14 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487000:02:000:1675 



що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487000:02:000:1598 

за межами с. Пекурівка,  

Чернігівської області 

1.61 Коленіченко Світлана Іванівна 

Городнянський район, 

с. Пекурівка, 

вул. Центральна, буд. 143 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487000:02:000:1676 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487000:02:000:1598 

за межами с. Пекурівка,  

Чернігівської області 

1.62 Гребень Віра Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Пекурівка, 

вул. Центральна, буд. 67 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487000:02:000:1671 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487000:02:000:1598 

за межами с. Пекурівка,  

Чернігівської області 

1.63 Баранова Ольга Володимирівна 

Городнянський район, 

м. Городня, 

вул. Західна, буд. 13 

1,9680 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421486800:04:000:1170 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421486800:04:000:0854 

за межами с. Мощенка,  

Чернігівської області 

1.64 Непоп Микола Андрійович 

Городнянський район, 

м. Городня, 

вул. Шатило, буд. 10 

1,9680 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421486800:04:000:1169 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421486800:04:000:0854 

за межами с. Мощенка,  

Чернігівської області 



 

1.65 Непоп Володимир Миколайович 

Городнянський район, 

м. Городня, 

вул. Жовтнева, буд. 12 

1,9680 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421486800:04:000:1168 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421486800:04:000:0854 

за межами с. Мощенка,  

Чернігівської області 

 

1.66 Рожков Анатолій Володимирович 

Городнянський район, 

м. Городня, 

вул. Зої  Космодем`янської , буд.2 

1,9680 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421486800:04:000:1167 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421486800:04:000:0854 

за межами с. Мощенка,  

Чернігівської області 

 

1.67 Чехман Сергій  Іванович 

Городнянський район, 

с. Солонівка, 

вул. Жовтнева, буд. 12 

1,9680 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421486800:04:000:1166 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421486800:04:000:0854 

за межами с. Мощенка,  

Чернігівської області 

 

1.68 Чехман Валентина Прокопівна 

Городнянський район, 

м. Городня, 

вул. Західна, буд. 13 

1,7010 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421486800:04:000:1146 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421486800:04:000:0843 

за межами с. Мощенка,  

Чернігівської області 

 



1.69 Цепкова Наталія Вікторівна 

Городнянський район, 

м. Городня, 

вул. Осипенка, буд. 9 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421485300:03:000:3564 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421485300:03:000:3407 

за межами с. Кузничі,  

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 


