
                                                                                                                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  

  (сьома позачергова сесія 8 скликання) 

 

 

від  12  серпня 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 Євстратенко Людмила  

Михайлівна 

Городнянський район, 

с. Ільмівка, 

вул. Мира, буд. 4 

1,6687 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 742184800:01:000:0224 

в межах с. Ільмівка,  

Чернігівської області  

1.2 Сергієнко Володимир  

Михайлович 

Городнянський район, 

с. Смичин, 

вул. Заводська, буд. 27 а 

0,8480 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421487600:01:000:0329 

в межах с. Смичин,  

Чернігівської області  

1.3 Болотян Наталія Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Смичин, 

вул. Центральна, буд. 14 

0,8408 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  



№ 7421487600:01:000:0342 

в межах с. Смичин,  

Чернігівської області  

1.4 Болдирева Валентина  

Севостянівна 

Городнянський район, 

с. Смичин, 

вул. Центральна, буд. 99 

0,8448 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421487600:01:000:0328 

в межах с. Смичин,  

Чернігівської області  

1.5 Стрелок Надія Яковлівна 

Городнянський район, 

с. Смичин, 

вул. Центральна, буд. 41 

0,8388 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421487600:01:000:0341 

в межах с. Смичин,  

Чернігівської області  

1.6 Ковган Валентина  

Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Смичин, 

вул. Центральна, буд. 30 

0,8458 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421487600:01:000:0332 

в межах с. Смичин,  

Чернігівської області  

1.7 Сергієнко Василь Михайлович 

Городнянський район, 

с. Смичин, 

вул. Центральна, буд. 62 

1,0090 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421487600:01:000:0338 

в межах с. Смичин,  

Чернігівської області  

1.8 Редько Валерій Васильович 

Городнянський район, 

с. Смичин, 

вул. Заводська, буд. 15 

0,8396 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421487600:01:000:0339 

в межах с. Смичин,  

Чернігівської області  

1.9 Тюрин Наталія Григорівна 

Городнянський район, 

с. Смичин, 

вул. Чернігівська, буд. 39 

0,8485 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421487600:01:000:0330 

в межах с. Смичин,  

Чернігівської області  

1.10 Кондратенко Надія 

Володимирівна 

Городнянський район, 

с. Ільмівка, 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  



вул. Молодіжна, буд. 12 № 7421484800:03:000:0016 

в межах с. Карпівка,  

Чернігівської області  

1.11 Дроменко Роман Сергійович 

м. Чернігів,  

вул. Пухова, буд. 112 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421483200:03:000:0033 

в межах с. Стовпівка,  

Чернігівської області  

1.12 Сосков Дмитро Миколайович 

Городнянський район, 

с. Хоробичі, 

вул. Амосова, буд. 12 

1,6000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421488800:02:000:0035 

в межах с. Хоробичі,  

Чернігівської області  

1.13 Гончаренко Любов Григорівна 

Городнянський район, 

с. Смичин, 

вул. Центральна, буд. 172 

0,3300 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421487600:01:000:0337 

в межах с. Смичин,  

Чернігівської області  

1.14 Назаренко Сергій Іванович 

Городнянський район, 

с. Старосілля, 

вул. Миру, буд. 63 

0,6200 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421480400:04:000:0049 

в межах с. Старосілля,  

Чернігівської області  

1.15 Помазанко Максим  

Васильович 

Городнянський район, 

с. Хрипівка, 

вул. Миру, буд. 31 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421489600:01:000:0507 

в межах с. Хрипівка,  

Чернігівської області  

1.16 Будник Олеся Анатоліївна 

Городнянський район, 

с. Хрипівка, 

вул. Миру, буд. 27 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421489600:01:000:0508 

в межах с. Хрипівка,  

Чернігівської області  

1.17 Бондаренко Надія 

Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Дібрівне, 

1,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  



вул. Набережна, буд. 52 № 7421487600:02:000:0337 

в межах с. Дібрівне,  

Чернігівської області  

1.18 Голован Олег Вікторович 

Городнянський район, 

с. Дібрівне, 

вул. Маркова, буд. 61 

1,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421487600:02:000:0338 

в межах с. Дібрівне,  

Чернігівської області  

1.19 Ушак Володимир Віталійович 

Городнянський район, 

с. Дібрівне, 

вул. Набережна, буд. 54 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421487600:02:000:0336 

в межах с. Дібрівне,  

Чернігівської області  

1.20 Кондратенко Олег Васильович 

Городнянський район, 

с. Ільмівка, 

вул. Молодіжна, буд. 12 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421484800:03:000:0015 

в межах с. Карпівка,  

Чернігівської області 

1.21 Коморний Іван Андрійович 

Городнянський район, 

с. Ваганичі, 

вул. Товкачівка, буд. 36 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421481600:01:000:0109 

в межах с. Ваганичі,  

Чернігівської області 

1.22 Коморна Парасковія 

Яковлівна 

Городнянський район, 

с. Ваганичі, 

вул. Товкачівка, буд. 36 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421481600:01:000:0108 

в межах с. Ваганичі,  

Чернігівської області 

1.23 Гавриленко Тетяна Петрівна 

Городнянський район, 

с. Ільмівка, 

вул. Миру, буд. 6 А 

0,9188 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421484800:01:000:0223 

в межах с. Ільмівка,  

Чернігівської області  

1.24 Гавриленко Вікторія  

Юріївна 

Городнянський район, 

с. Ільмівка, 

1,9765 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  



вул. Миру, буд. 100 № 7421484800:01:000:0222 

в межах с. Ільмівка,  

Чернігівської області 

1.25 Кот Микола Федорович 

Городнянський район, 

с. Солонівка, 

вул. Шатили, буд. 105 

0,6000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421488000:01:000:0202 

в межах с. Солонівка,  

Чернігівської області 

1.26 Гречухо Сергій Михайлович 

Городнянський район, 

с. Солонівка, 

вул. Шатили, буд. 56 

1,5000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) 

кадастровий 

№ 7421488000:01:000:0201 

в межах с. Солонівка, 

Чернігівської області 

1.27 Меркун Андрій Сергійович 

Городнянський район, 

с. Лютіж, 

вул. Лесі Українки, буд. 17 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) 

кадастровий 

№ 7421486400:05:000:0015 

в межах с. Лютіж, 

Чернігівської області 

1.28 Болотян Надія Семенівна 

Городнянський район, 

с. Смичин, 

вул. Заводська, буд. 42 

0,9781 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) 

кадастровий 

№ 7421487600:01:000:0324 

в межах с. Смичин, 

Чернігівської області 

1.29 Кашпур Юрій Миколайович 

Городнянський район, 

с. Смичин, 

вул. Центральна, буд. 171 

0,8644 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) 

кадастровий 

№ 7421487600:01:000:0323 

в межах с. Смичин, 

Чернігівської області 

1.30 Редько Уляна Кирилівна 

Городнянський район, 

с. Смичин, 

вул. Центральна, буд. 10 

0,8443 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) 

кадастровий 

№ 7421487600:01:000:0331 

в межах с. Смичин, 

Чернігівської області 

1.31 Стрелок Тетяна Семенівна 

Городнянський район, 

с. Смичин, 

вул. Центральна, буд. 71 

0,7606 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) 

кадастровий 



№ 7421487600:01:000:0322 

в межах с. Смичин 

Чернігівської області 

1.32 

 

Чорний Олександр  

Андрійович 

Городнянський район, 

с. Смичин, 

вул. Центральна, буд. 241 

0,9783 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421487600:01:000:0321 

в межах с. Смичин,  

Чернігівської області  

1.33 Польська Катерина 

Олександрівна 

Городнянський район, 

с. Смичин, 

вул. Центральна, буд. 162 

0,9586 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) 

кадастровий 

№ 7421487600:01:000:0327 

в межах с. Смичин 

Чернігівської області 

1.34 Тверда Валентина  

Петрівна 

Городнянський район, 

с. Смичин, 

вул. Заводська, буд. 44 

0,8955 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) 

кадастровий 

№ 7421487600:01:000:0336 

в межах с. Смичин 

Чернігівської області 

1.35 Голован Денис Олександрович  

Городнянський район, 

с. Смичин, 

вул. Центральна, буд. 77 

0,9586 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) 

кадастровий 

№ 7421487600:01:000:0344 

в межах с. Смичин 

Чернігівської області 

1.36 Малофей Петро Харитонович  

Городнянський район, 

с. Смичин, 

вул. Центральна, буд. 128 

0,8973 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) 

кадастровий 

№ 7421487600:01:000:0343 

в межах с. Смичин 

Чернігівської області 

1.37 Лашук Ксенія Тимофіївна  

Городнянський район, 

с. Дібрівне, 

вул. Широка, буд. 32 

1,0095 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) 

кадастровий 

№ 7421487600:01:000:0335 

в межах с. Смичин 

Чернігівської області 

1.38 Ковган Наталія Михайлівна  

Городнянський район, 

с. Смичин, 

вул. Центральна, буд. 120 

1,0001 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) 

кадастровий 



№ 7421487600:01:000:0333 

в межах с. Смичин 

Чернігівської області 

1.39 Воробей Михайло  

Миколайович 

Городнянський район, 

с. Смичин, 

вул. Центральна, буд. 116 А 

0,9575 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) 

кадастровий 

№ 7421487600:01:000:0326 

в межах с. Смичин 

Чернігівської області 

1.40 Молойко Зоя Олександрівна 

Городнянський район, 

с. Смичин, 

вул. Центральна, буд. 149 

0,9583 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) 

кадастровий 

№ 7421487600:01:000:0340 

в межах с. Смичин 

Чернігівської області 

1.41 Дуля Ольга Андріївна 

Городнянський район, 

с. Смичин, 

вул. Центральна, буд. 175 

1,0002 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) 

кадастровий 

№ 7421487600:01:000:0334 

в межах с. Смичин 

Чернігівської області 

1.42 Камагоров Андрій 

Анатолійович  

Городнянський район, 

с. Дібрівне, 

вул. Підлісна, буд. 16 

0,3215 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) 

кадастровий 

№ 7421487600:02:000:0331 

в межах с. Дібрівне 

Чернігівської області 

1.43 Желдак Євгеній  

Олександрович 

м. Городня, 

вул. Чернігівська, буд. 4, кв. 5 

2,000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) 

кадастровий 

№ 7421481200:01:000:0158 

в межах с. Бутівка 

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 


