
                                                                                                   

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  

  (восьма сесія 8 скликання) 

 

 

від  14  вересня 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 Коржавін Володимир Іванович 

Городнянський район, 

с. Смичин, 

вул. Центральна, буд. 13 

1,0711 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 742187600:01:000:0272 

в межах с. Смичин,  

Чернігівської області  

1.2 Науменко Іван Трохимович 

Городнянський район, 

с. Смичин, 

вул. Центральна, буд. 215 

0,9186 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421487600:01:000:0348 

в межах с. Смичин,  

Чернігівської області  

1.3 Заяць Юрій Антонович 

Городнянський район, 

с. Смичин, 

вул. Центральна, буд. 40 

0,7000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  



№ 7421487600:01:000:0349 

в межах с. Смичин,  

Чернігівської області  

1.4 Новик Олена Михайлівна 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Миру, буд. 260 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421483600:01:000:0191 

в межах с. Деревини,  

Чернігівської області  

1.5 Драгун  Тамара Григорівна 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Гагаріна, буд. 15 

0,3800 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421483600:01:000:0194 

в межах с. Деревини,  

Чернігівської області  

1.6 Литвиненко Геннадій 

Сергійович 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Миру, буд. 241 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421483600:01:000:0195 

в межах с. Деревини,  

Чернігівської області  

1.7 Новик Євгеній Васильович 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Миру, буд. 260 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421483600:01:000:0190 

в межах с. Деревини,  

Чернігівської області  

1.8 Білоус Дмитро Олександрович 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Миру, буд. 268 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421483600:01:000:0196 

в межах с. Деревини,  

Чернігівської області  

1.9 Калач Лідія Іванівна 

Городнянський район, 

с. Хрипівка, 

вул. Миру , буд. 33 

1,8000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421489600:01:000:0509 

в межах с. Хрипівка,  

Чернігівської області  

1.10 Росол Тетяна Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Солонівка, 

вул. Шатили, буд. 38 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  



№ 7421481200:01:000:0159 

в межах с. Бутівка,  

Чернігівської області  

1.11 Чорна Тетяна Михайлівна 

Городнянський район, 

с. Дібрівне, 

вул. Маркова, буд. 134 

1,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421487600:02:000:0340 

в межах с. Дібрівне,  

Чернігівської області  

1.12 Довгий Олег Олександрович 

м. Городня, 

вул. Максимівська, буд. 89 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421481600:01:000:0112 

в межах с. Ваганичі,  

Чернігівської області  

1.13 Хіба Юрій Владиславович 

м. Городня, 

вул. Незалежності,  

буд. 54, кв. 1 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421481600:01:000:0118 

в межах с. Ваганичі,  

Чернігівської області  

1.14 Заєць Надія Вікторівна 

Городнянський район,  

с. Старосілля, 

вул. Молодіжна, буд. 21 

0,6708 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421480400:04:000:0051 

в межах с. Старосілля,  

Чернігівської області 

1.15 Попова Тетяна Григорівна 

Городнянський район,  

с. Смичин, 

вул. Центральна, буд. 43 

1,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421487600:02:000:0343 

в межах с. Дібрівне,  

Чернігівської області 

1.16 Кондратенко Василь 

Миколайович 

Городнянський район,  

с. Ільмівка, 

вул. Молодіжна, буд. 12 

0,6000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421484800:01:000:0228 

в межах с. Ільмівка,  

Чернігівської області 

1.17 Єременко Олександр 

Миколайович 

Городнянський район,  

с. Старосілля, 

1,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  



вул. Миру, буд. 88 № 7421480400:04:000:0151 

в межах с. Старосілля,  

Чернігівської області 

1.18 Бисько Євгеній  

Володимирович 

Городнянський район,  

с. Пекурівка, 

вул. Молодіжна, буд. 4 

1,3931 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421487000:01:000:0227 

в межах с. Пекурівка,  

Чернігівської області 

1.19 Бобринцев Олег Миколайович 

Городнянський район,  

с. Пекурівка, 

вул. Центральна, буд. 91 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421487000:01:000:0228 

в межах с. Пекурівка,  

Чернігівської області 

1.20 Ігнатенков Андрій  

Миколайович 

м. Городня, 

2 пр. Шевченка, буд. 3 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421483200:01:000:0051 

в межах с. Гніздище,  

Чернігівської області 

1.21 Тімошенко  Галина Іванівна 

м. Городня, 

вул. Польова, буд. 41 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421483200:01:000:0050 

в межах с. Гніздище,  

Чернігівської області 

1.22 Грищенко Віталій 

 Миколайович 

Городнянський район,  

с. Перепис, 

вул. Лесі Українки, буд. 7А 

1,6875 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421487200:01:000:0156 

в межах с. Перепис,  

Чернігівської області 

1.23 Малицька Тетяна 

Олександрівна 

Городнянський район,  

с. Перепис, 

вул. Павлова, буд. 48 

1,5345 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421487200:01:000:0155 

в межах с. Перепис,  

Чернігівської області 



1.24 Снопок Володимир Іванович 

Городнянський район,  

с. Перепис, 

вул. Павлова, буд. 32 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421481600:01:000:0117 

в межах с. Ваганичі,  

Чернігівської області 

1.25 Моцар Тетяна Іванівна 

м. Городня, 

вул. Армійська, буд. 60, кв. 1 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421481600:01:000:0116 

в межах с. Ваганичі,  

Чернігівської області 

1.26 Бойко Юрій Володимирович 

Городнянський район, 

с. Мощенка, 

вул. Покровська, буд. 39 

1,9745 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421481600:01:000:0115 

в межах с. Ваганичі,  

Чернігівської області 

1.27 Архангельський Сергій 

Юрійович 

м. Городня, 

вул. Армійська, буд. 60, кв. 1 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421481600:01:000:0114 

в межах с. Ваганичі,  

Чернігівської області 

1.28 Стьоба Олена Миколаївна 

м. Городня, 

вул. Свєточева, буд. 24 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421481600:01:000:0113 

в межах с. Ваганичі,  

Чернігівської області 

1.29 Лавриненко Володимир  

Миколайович 

Городнянський район,  

с. Ваганичі, 

вул. Горького, буд. 41 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421481600:01:000:0111 

в межах с. Ваганичі,  

Чернігівської області 

1.30 Ворона Наталія Володимирівна 

Городнянський район,  

с. Ваганичі, 

вул. Пролетарська, буд. 64 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421481600:01:000:0110 

в межах с. Ваганичі,  

Чернігівської області 



1.31 Грабовець Павло Васильович 

м. Городня, 

вул. Пушкіна буд. 23 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421483200:01:000:0047 

в межах с. Гніздище,  

Чернігівської області 

1.32 Тімошенко  Ілля Вячеславович 

м. Городня, 

вул. Польова, буд. 41 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421483200:01:000:0049 

в межах с. Гніздище,  

Чернігівської області 

1.33 Ключник Валентина 

Олександрівна 

Городнянський район,  

с. Ільмівка, 

вул. Молодіжна, буд. 1А 

1,9948 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421484800:01:000:0227 

в межах с. Ільмівка,  

Чернігівської області 

1.34 Товкач Ніна Павлівна 

Городнянський район,  

с. Ільмівка, 

вул. Молодіжна, буд. 7 

0,5000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421484800:01:000:0225 

в межах с. Ільмівка,  

Чернігівської області 

1.35 Ткаченко Наталія Сергіївна 

Городнянський район,  

с. Ільмівка, 

вул. Молодіжна, буд.16 

0,5000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421484800:01:000:0226 

в межах с. Ільмівка,  

Чернігівської області 

1.36 Сорока Раїса Григорівна 

Городнянський район,  

с. Дібрівне, 

вул. Маркова, буд.65 

1,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421487600:02:000:0342 

в межах с. Дібрівне,  

Чернігівської області 

1.37 Клещ Наталія Миколаївна 

Городнянський район,  

с. Старосілля, 

вул. Молодіжна, буд.17 

0,6148 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421480400:04:000:0050 

в межах с. Старосілля,  

Чернігівської області 



1.38 Зінченко Олена Анатоліївна 

м. Городня, 

вул. Незалежності,  

буд.71, кв. 71 

1,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421487600:02:000:0341 

в межах с. Дібрівне,  

Чернігівської області 

1.39 Мурий Олександр Іванович 

Городнянський район,  

с. Перепис, 

вул. Лесі Українки , буд.27 

1,9000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421487200:01:000:1155 

в межах с. Перепис,  

Чернігівської області 

1.40 Слободський Дмитро 

Олександрович 

Городнянський район,  

с. Деревини, 

вул. Миру , буд.241 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421483600:01:000:0197 

в межах с. Деревини,  

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                                                                  Андрій  Богдан 


	Україна
	ГОРОДНЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА
	РІШЕННЯ

	В И Р І Ш И Л А:

