
                                                                                                                  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  

  (дев’ята сесія 8 скликання) 

 

 

від  27 жовтня 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 Середа Людмила Євгеніївна 

м. Городня, 

2 пров. Чкалова, буд. 18а 

 

1,9600 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421488800:02:000:0053 

в межах с. Хоробичі,  

Чернігівської області  

1.2 Приходько Юрій Петрович 

Городнянський район, 

с. Володимирівка,  

вул. Миру, буд. 253 

1,3942 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421482400:01:000:0235 

в межах с. Володимирівка,  

Чернігівської області  

1.3 Анищенко Тарас Михайлович 

Городнянський район, 

с. Хоробичі, 

вул. Амосова, буд. 100 

1,3371 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  



 № 7421488800:02:000:0043 

в межах с. Хоробичі,  

Чернігівської області  

1.4 Шитюк Федір Сергійович 

Городнянський район, 

с. Хоробичі, 

вул. Гагаріна, буд. 10 

 

1,5700 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421488800:02:000:0042 

в межах с. Хоробичі,  

Чернігівської області 

1.5 Оглобля Олег Васильович 

Городнянський район, 

с. Пекурівка, 

вул. Молодіжна, буд.17 

 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421487000:01:000:0229 

в межах с. Пекурівка,  

Чернігівської області  

1.6 Колешко Ганна Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Старосілля, 

вул. Миру, буд. 69 

 

1,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421480400:04:000:0054 

в межах с. Старосілля,  

Чернігівської області  

1.7 Симонок Анатолій Федорович 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Миру, буд. 23 

 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421483600:01:000:0199 

в межах с. Деревини,  

Чернігівської області  

1.8 Гришай Наталія Вікторівна 

Городнянський район, 

с. Пекурівка, 

вул. Молодіжна, буд. 2 

 

1,3500 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421487000:01:000:0230 

в межах с. Пекурівка,  

Чернігівської області  

1.9 Кравченко Валерія Русланівна 

Городнянський район 

с. Мощенка, 

вул. Молодіжна, буд. 9 

 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421486800:01:000:0218 

в межах с. Мощенка,  

Чернігівської області  

1.10 Савоста Олександр  

Васильович 

Городнянський район, 

с. Дібрівне, 

1,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  



вул. Підлісна, буд. 17 № 7421487600:02:000:0344 

в межах с. Дібрівне,  

Чернігівської області  

1.11 Шаропатий Олександр 

Володимирович 

Городнянського району, 

с. Мощенка, 

вул. Карпенка, буд. 3 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421486800:01:000:0217 

в межах с. Мощенка,  

Чернігівської області  

1.12 Шаропата Ганна Володимирівна 

Городнянського району, 

с. Мощенка, 

вул. Карпенка, буд. 3 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421486800:01:000:0214 

в межах с. Мощенка,  

Чернігівської області  

1.13 Болдирев Вадим Вікторович 

Городнянський район, 

с. Смичин, 

вул. Центральна, буд. 99 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421487600:01:000:0351 

в межах с. Смичин,  

Чернігівської області  

1.14 Тупик Даша Федорівна 

Городнянський район, 

с. Смичин, 

вул. Центральна, буд. 95 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421487600:01:000:0350 

в межах с. Смичин,  

Чернігівської області 

1.15 Білоус Володимир Дмитрович 

Городнянський район, 

с. Деревини,  

вул. Миру, буд. 267 

0,7800 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421483600:01:000:0198 

в межах с. Деревини,  

Чернігівської області 

1.16 Богдан Анатолій Семенович 

Городнянський район,  

с. Смичин, 

вул. Центральна, буд. 73 

1,0034 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421487600:01:000:0345 

в межах с. Смичин,  

Чернігівської області 

1.17 Пиниця Олександр 

Миколайович 

Городнянський район,  

с. Смичин, 

0,8411 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  



вул. Центральна, буд. 122 № 7421487600:01:000:0346 

в межах с. Смичин,  

Чернігівської області 

1.18 Болотян Лідія Федорівна 

Городнянський район,  

с. Смичин, 

вул. Центральна, буд. 170 

0,8452 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421487600:01:000:0347 

в межах с. Смичин,  

Чернігівської області 

1.19 Меняйло Тетяна Вікторівна 

Городнянського району, 

с. Мощенка,  

пров. Карпенка, буд. 9 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421486800:01:000:0216 

в межах с. Мощенка,  

Чернігівської області 

1.20 Середа Наталя Анатоліївна 

Городнянський район, 

с. Хоробичі, 

вул. Амосова, буд. 93 

 

1,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421488800:02:000:0044 

в межах с. Хоробичі,  

Чернігівської області 

1.21 Кравцова Катерина Михайлівна 

Городнянський район, 

с. Вокзал-Городня, 

вул. Вокзальна, буд. 4/2 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421488800:01:000:0182 

в межах с. Хоробичі,  

Чернігівської області 

1.22 Крутило Анатолій 

Олександрович 

м. Городня, 

вул. Перемоги, буд. 27, кв. 1 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421483600:01:002:0008 

в межах с. Деревини,  

Чернігівської області 

1.23 Архангельська Наталія Іванівна 

м. Городня, 

вул. Армійська, буд. 60, кв. 1 

 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421481600:01:000:0119 

в межах с. Ваганичі,  

Чернігівської області 

1.24 Дуденок Людмила Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Пекурівка,  

вул. Набережна, буд. 38 

1,3690 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  



№ 7421487000:01:001:0002 

в межах с. Пекурівка,  

Чернігівської області 

1.25 Покормяхо Віктор  

Володимирович  

Городнянський район, 

с. Солонівка,  

вул. Святомиколаївська, буд. 38 

0,9214 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421488000:01:000:0207 

в межах с. Солонівка,  

Чернігівської області 

1.26 Бичко Денис Сергійович 

Городнянський район, 

с. Солонівка, 

вул. Шатили, буд. 63 

 

0,7951 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421488000:01:000:0206 

в межах с. Солонівка,  

Чернігівської області 

1.27 Решетников Максим 

Михайлович 

Городнянський район, 

с. Пекурівка, 

вул. Молодіжна, буд. 11, кв. 1 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421487000:01:000:0231 

в межах с. Пекурівка,  

Чернігівської області 

1.28 Шаропата Галина Федорівна 

Городнянського району, 

с. Мощенка, 

вул. Цимбаліста, буд. 48 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421486800:01:000:0220 

в межах с. Мощенка,  

Чернігівської області 

1.29 Кравченко Оксана Миколаївна 

Городнянський район 

с. Мощенка, 

вул. Покровська, буд. 79 

 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421486800:01:000:0219 

в межах с. Мощенка,  

Чернігівської області 

1.30 Соленок Геннадій Леонідович 

м. Городня, 

вул. Максимівська, буд. 6, кв. 2 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421487300:01:000:0197 

в межах с. Полісся,  

Чернігівської області 

1.31 Яценко Ілля Дмитрович 

м. Городня,  

вул. Чернігівська, буд,2а, кв. 7 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  



№ 7421489200:03:000:0635 

в межах с. Хотівля,  

Чернігівської області 

1.32 Клименко  Сергій  Іванович 

м. Городня,  

вул. Шевченка, буд.83, кв. 1 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421489200:03:000:0634 

в межах с. Хотівля,  

Чернігівської області 

1.33 Циганок Юрій Анатолійович 

Городнянський район, 

с. Хрипівка, 

вул. Миру, буд. 20 

 

1,9948 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421489600:01:000:0513 

в межах с. Хрипівка,  

Чернігівської області 

1.34 Кондратенко Олександр  

Володимирович 

Городнянський район,  

с. Дібрівне, 

вул. Широка, буд. 30-а 

0,7000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421487600:02:000:0345 

в межах с. Дібрівне,  

Чернігівської області 

1.35 Яценко Дмитро Васильович 

м. Городня,  

вул. Чернігівська, буд,2а, кв. 7 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421489200:03:000:0639 

в межах с. Хотівля,  

Чернігівської області 

1.36 Анікієнко Володимир 

Миколайович 

м. Городня, 

вул. Носа, буд. 26 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421489200:03:000:0638 

в межах с. Хотівля,  

Чернігівської області 

1.37 Клименко Євген Сергійович 

м. Городня,  

вул. Шевченка, буд.83, кв. 1 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421489200:03:000:0637 

в межах с. Хотівля,  

Чернігівської області 

1.38 Шалуха  Іван Іванович 

Городнянський район, 

с. Хоробичі, 

вул. Гагаріна, буд. 33 

1,9982 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  



 № 7421488800:02:000:0050 

в межах с. Хоробичі,  

Чернігівської області 

1.39 Ротозій Володимир 

Володимирович 

Городнянський район, 

с. Хоробичі, 

вул. Амосова, буд. 6 

 

0,4900 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421488800:02:000:0183 

в межах с. Хоробичі,  

Чернігівської області 

1.40 Пузеєва Наталя Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Хоробичі, 

вул. Амосова, буд. 16 

 

1,1455 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421488800:02:000:0184 

в межах с. Хоробичі,  

Чернігівської області 

1.41 Гришай Олександр Васильович 

Городнянський район, 

с. Хоробичі,  

вул. Аніщенка, буд. 57 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421488800:02:000:0049 

в межах с. Хоробичі,  

Чернігівської області 

1.42 Середа Роман Григорович 

Городнянський район, 

с. Хоробичі, 

вул. Амосова, буд. 26 

 

1,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421488800:02:000:0048 

в межах с. Хоробичі,  

Чернігівської області 

1.43 Леоненко Валентина Іванівна 

Городнянський район, 

с. Хоробичі, 

вул. Гагаріна, буд. 33 А 

 

1,4907 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421488800:02:000:0047 

в межах с. Хоробичі,  

Чернігівської області 

1.44 Григоренко Віра Анатоліївна  

Городнянський район, 

с. Хоробичі, 

вул. Амосова, буд. 93 

 

1,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421488800:02:000:0046 

в межах с. Хоробичі,  

Чернігівської області 

1.45 Сергієнко Олександр 

Михайлович 

Городнянський район, 

с. Хоробичі, 

1,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  



вул. Дружби, буд. 23 

 

№ 7421488800:02:000:0045 

в межах с. Хоробичі,  

Чернігівської області 

1.46 Духанов Олександр 

Віталійович 

Броварський район, 

с. Світильня,  

вул. Макаренко, буд. 19, кв. 6 

0,6615 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421488000:01:000:0208 

в межах с. Солонівка,  

Чернігівської області 

1.47 Анищенко Ірина 

Володимирівна 

м. Чернігів, 

вул. Поліни Осипенко,  

буд. 2 А, кв. 22/1  

0,9860 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421488800:02:000:0052 

в межах с. Хоробичі,  

Чернігівської області 

1.48 Новик Людмила Олександрівна 

Городнянський район, 

с. Кусії,  

вул. Вишнева, буд. 32 

1,1000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421487200:02:000:0010 

в межах с. Кусії,  

Чернігівської області 

1.49 Фоміна Ганна Сергіївна 

Городнянський район,  

с. Володимирівка, 

вул. Миру, буд. 191 

0,8000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421482400:01:000:0236 

в межах с. Володимирівка,  

Чернігівської області 

1.50 Примак  Вячеслав 

Олександрович 

Городнянський район, 

с. Дроздовиця  

вул. Дружби, буд. 18 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421489200:03:000:0641 

в межах с. Хотівля,  

Чернігівської області 

1.51 Яценко Данило  Дмитрович 

м. Городня,  

вул. Чернігівська, буд,2а, кв. 7 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421489200:03:000:0642 

в межах с. Хотівля,  

Чернігівської області 

1.52 Яценко Олена Борисівна 

м. Городня,  

вул. Чернігівська, буд,2а, кв. 7 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  



№ 7421489200:03:000:0640 

в межах с. Хотівля,  

Чернігівської області 

1.53 Калініченко Христина 

Дмитрівна 

Городнянський район, 

с. Пекурівка, 

вул. Центральна, буд. 231 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421487000:01:001:0235 

в межах с. Пекурівка,  

Чернігівської області 

1.54 Анищенко Ірина 

Володимирівна 

м. Чернігів, 

вул. Поліни Осипенко,  

буд. 2 А, кв. 22/1  

1,2584 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421488800:02:000:0051 

в межах с. Хоробичі,  

Чернігівської області 

1.55 Ковальов Олександр 

Михайлович 

Городнянський район, 

с. Кусії, 

вул. Урицького, буд. 49 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421483600:01:002:0009 

в межах с. Деревини,  

Чернігівської області 

1.56 Борсук Світлана Михайлівна 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Миру, буд. 232 

 

1,2700 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421483600:01:002:0205 

в межах с. Деревини,  

Чернігівської області 

1.57 Новик Віктор Михайлович 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Миру, буд. 257 

 

1,9500 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421483600:01:002:0204 

в межах с. Деревини,  

Чернігівської області 

1.58 Чугай Олександр Валерійович 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Миру, буд. 242 

 

2,0000 га земельна ділянка для ведення 

особистого селянського 

господарства (01.03) 

кадастровий  

№ 7421483600:01:002:0200 

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 


