
                                                                                                 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  

(сьома позачергова сесія 8 скликання ) 

 

 

від 12 серпня 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 Грищенко Любов Олександрівна 

Городнянський район, 

с. Ільмівка  

вул. Молодіжна, буд. 10 

1,8500 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421484800:07:000:2142 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421484800:07:000:2126 

за межами с. Ільмівка,  

Чернігівської області 

1.2 Гулак Марія Прокопівна 

Городнянський район, 

с. Ільмівка  

вул. Гагаріна, буд. 63 

1,8500 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421484800:07:000:2136 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  



кадастровий  

№ 7421484800:07:000:2126 

за межами с. Ільмівка,  

Чернігівської області 

1.3 Кожедуб Марія Вікторівна 

м. Городня, 

вул. Волковича, буд. 49Б, кв. 1 

1,8500 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421484800:07:000:2141 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421484800:07:000:2126 

за межами с. Ільмівка,  

Чернігівської області 

1.4 Кутік Інна Олександрівна 

Городнянський район, 

с. Володимирівка   

вул. 1Травня, буд. 5 

1,8500 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421484800:07:000:2140 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421484800:07:000:2126 

за межами с. Ільмівка,  

Чернігівської області 

1.5 Пильник В’ячеслав Вікторович 

Городнянський район, 

с. Володимирівка 

вул. Маругівська, буд. 83 

1,9488 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421484800:07:000:2148 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421484800:07:000:3596 

за межами с. Ільмівка,  

Чернігівської області 

1.6 Закружний В’ячеслав Вікторович 

Городнянський район, 

с. Володимирівка 

вул. 1Травня, буд. 6-б 

1,9488 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421484800:07:000:2151 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421484800:07:000:3596 

за межами с. Ільмівка,  

Чернігівської області 



1.7 Курико Олексій Петрович 

Городнянський район, 

с. Володимирівка 

вул. 1Травня, буд. 8 

1,9488 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421484800:07:000:2150 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421484800:07:000:3596 

за межами с. Ільмівка,  

Чернігівської області 

1.8 Андрущенко Володимир  

Петрович 

Городнянський район, 

с. Володимирівка 

вул. Миру, буд. 284 

1,9488 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421484800:07:000:2153 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421484800:07:000:3596 

за межами с. Ільмівка,  

Чернігівської області 

1.9 Нітченко Наталія Василівна 

Городнянський район, 

с. Ільмівка    

вул. Миру, буд. 12 

1,8000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421484800:07:000:2139 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421484800:07:000:2126 

за межами с. Ільмівка,  

Чернігівської області 

1.10 Руденко Тетяна Василівна 

Городнянський район, 

с. Ільмівка    

вул. Миру, буд. 12 

1,8000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421484800:07:000:2134 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421484800:07:000:2126 

за межами с. Ільмівка,  

Чернігівської області 

1.11 Прохоренко Катерина Василівна 

Городнянський район, 

с. Ільмівка    

вул. Миру, буд. 12 

1,8000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421484800:07:000:2137 



що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421484800:07:000:2126 

за межами с. Ільмівка,  

Чернігівської області 

1.12 Пильник Наталія Федорівна 

Городнянський район, 

с. Володимирівка   

вул. 1Травня, буд. 5 

1,8500 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421484800:07:000:2135 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421484800:07:000:2126 

за межами с. Ільмівка,  

Чернігівської області 

1.13 Хіхлуха Олена Іванівна 

Городнянський район, 

с. Ільмівка    

вул. Гагаріна, буд. 42 

1,8500 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421484800:07:000:2132 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421484800:07:000:2126 

за межами с. Ільмівка,  

Чернігівської області 

1.14 Гавриленко Микита  

Валентинович 

Городнянський район, 

с. Ільмівка    

вул. Коцюбинського, буд. 8 

1,8500 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421484800:07:000:2144 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421484800:07:000:2126 

за межами с. Ільмівка,  

Чернігівської області 

1.15 Халюк Станіслав Миколайович 

Городнянський район, 

с. Ільмівка    

вул. Гагаріна, буд. 43 

1,8269 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421484800:07:000:2133 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421484800:07:000:2126 

за межами с. Ільмівка,  



Чернігівської області 

1.16 Пацук Олена Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Ільмівка    

вул. Гагаріна, буд. 58 

1,1000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421484800:07:000:2138 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421484800:07:000:2126 

за межами с. Ільмівка,  

Чернігівської області 

1.17 Гавриленко Юрій Олексійович 

Городнянський район, 

с. Ільмівка    

вул. Миру, буд. 100 

1,6073 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421484800:07:000:2143 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421484800:07:000:2126 

за межами с. Ільмівка,  

Чернігівської області 

1.18 Єсипенко Юрій Миколайович 

Городнянський район, 

с. Володимирівка 

вул. Миру, буд. 165-а 

1,9488 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421484800:07:000:2152 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421484800:07:000:3596 

за межами с. Ільмівка,  

Чернігівської області 

1.19 Синенька марина Вікторівна 

Городнянський район, 

с. Володимирівка 

вул. 1Травня, буд. 13-б 

1,9489 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421484800:07:000:2146 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421484800:07:000:3596 

за межами с. Ільмівка,  

Чернігівської області 

1.20 Лопатко Юлія Вікторівна 

Городнянський район, 

с. Володимирівка 

1,9488 га 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 



вул. Миру, буд. 116  

 

(01.03) кадастровий  

№ 7421484800:07:000:2149 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421484800:07:000:3596 

за межами с. Ільмівка,  

Чернігівської області 

1.21 Синенький Микола Олексійович 

Городнянський район, 

с. Володимирівка 

вул. 1Травня, буд. 13-б 

1,9488 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421484800:07:000:2145 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421484800:07:000:3596 

за межами с. Ільмівка,  

Чернігівської області 

1.22 Рябчук Євгеній Валентинович 

Городнянський район, 

с. Володимирівка 

вул. Миру, буд. 144 

1,9488 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421484800:07:000:2147 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421484800:07:000:3596 

за межами с. Ільмівка,  

Чернігівської області 

1.23 Маклюк Марина Олексіївна 

Київська область, 

м. Ірпінь 

3-го інтерн., буд. 14/5, корп. 44 

1,3274 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421484800:07:000:3661 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421484800:07:000:3602 

за межами с. Ільмівка,  

Чернігівської області 

1.24 Миненко Володимир 

Миколайович 

м. Городня 

2 пров. Чкалова, буд. 31 

1,7193 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421489600:04:000:5826 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  



№ 7421489600:04:000:5574 

за межами с. Півнівщина,  

Чернігівської області 

1.25 Миненко Юлія Володимирівна  

м. Городня 

2 пров. Чкалова, буд. 31 

1,7193 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421489600:04:000:5823 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421489600:04:000:5574 

за межами с. Півнівщина,  

Чернігівської області 

1.26 Миненко Руслан Петрович  

Городнянський район, 

с. Політрудня 

вул. Весняна, буд. 23 

1,7196 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421489600:04:000:5824 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421489600:04:000:5574 

за межами с. Півнівщина,  

Чернігівської області 

1.27 Миненко Людмила Михайлівна  

м. Городня 

2 пров. Чкалова, буд. 31 

1,7193 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421489600:04:000:5825 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421489600:04:000:5574 

за межами с. Півнівщина,  

Чернігівської області 

1.28 Петренко Олексій Васильович 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Маркова, буд. 41 

0,9533 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2633 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2505 

за межами с. Смичин,  

Чернігівської області 

 



1.29 Сиз Сергій Володимирович 

Городнянський район, 

с. Ваганичі 

вул. 1Травня, буд. 19а 

1,9761 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421481600:04:000:1137 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421481600:04:000:0895 

за межами с. Ваганичі,  

Чернігівської області 

1.30 Покормяхо Василь 

Володимирович 

Городнянський район, 

с. Солонівка 

вул. Святомиколаївська, буд. 78 

1,1902 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0557 

за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області 

1.31 Тупик Олександр Іванович 

м. Городня, 

вул. Троїцька, буд. 157 

1,7098 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0520 

за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області 

1.32 Денисенко Юлія Віталіївна 

м. Городня, 

пров. Петрівський, буд. 19 

1,8927 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0530 

за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області 

1.33 Яровий Микола Федорович 

м. Городня, 

вул. 1го Травня, буд. 23, кв. 3 

1,7830 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0523 

за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області 

1.34 Волочок Владислав Геннадійович 

м. Городня, 

вул. Троїцька, буд. 18, кв. 1 

0,0600 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

індивідуального 

садівництва (01.03)  

кадастровий  

№ 7421410000:05:000:3746 

в ст «Черемошне» по  

вул. Яблуневій, 305 

Чернігівської області 

 



1.35 Салій Олександра Олексіївна 

м. Київ 

вул. Шовковична, буд. 13/2, кв. 80 

1,2501 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421489200:03:000:0627 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421489200:03:000:0615 

за межами с. Травневе,  

Чернігівської області 

1.36 Салій Іван Васильович 

м. Київ 

вул. Шовковична, буд. 13/2, кв. 80 

1,2501 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421489200:03:000:0628 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421489200:03:000:0615 

за межами с. Травневе,  

Чернігівської області 

1.37 Жуковська Ганна Григорівна 

Чернігівська область, 

м. Прилуки 

вул. К. Лібкнехта, буд. 28 

0,8582 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421489200:03:000:0616 

за межами с. Травневе,  

Чернігівської області 

1.38 Жуковський Тарас Олегович 

м. Київ 

вул. Введенська, буд. 32, кв. 5 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421489200:03:000:0626 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421489200:03:000:0613 

за межами с. Травневе,  

Чернігівської області 

1.39 Кравець Ніна Миколаївна 

м. Городня 

вул. Троїцька, буд. 17, кв. 28 

0,8582 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421489200:03:000:0614 

за межами с. Травневе,  

Чернігівської області 

1.40 Загатний Михайло Петрович 

м. Городня 

0,0600 га земельна ділянка для 

індивідуального 



вул. Осипенка, буд. 8 садівництва (01.05) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1971 

за межами м. Городня 

в ст. «Черемошне»,  

вул. Паркова, 376 

 

1.41 Кульчицький Василь Людвигович 

м. Городня 

вул. Незалежності, буд.50, кв. 13 

 

0,0600 га земельна ділянка для 

індивідуального 

садівництва (01.05) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1972 

за межами м. Городня 

в ст. «Черемошне»,  

вул. Паркова, 374 

 

1.42 Ісаєнко Олена Василівна 

м. Городня 

вул. Чкалова, буд. 3 

1,4618 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487000:02:000:1692 

за межами с. Пекурівка,  

Чернігівської області 

1.43 Ісаєнко Віктор Миколайович 

м. Городня 

вул. Чкалова, буд. 3 

1,4618 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487000:02:000:1693 

за межами с. Пекурівка,  

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 


