
                                                                                                                   

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 

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 Кулик Леонід Олександрович 

Городнянский район, 

с. Вокзал-Городня, 

вул. 40 років Жовтня, буд. 88 

1,8706 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421410000:05:000:3750 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421410000:05:000:3499 

за межами  

с. Вокзал-Городня,  

Чернігівської області 

 

1.2 Кулик Наталія Василівна 

м. Городня,  

вул. 1 Травня, буд. 43, кв. 3 

1,8706 га 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 



 

 

(01.03) кадастровий  

№ 7421410000:05:000:3749 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421410000:05:000:3499 

за межами  

с. Вокзал-Городня,  

Чернігівської області 

 

1.3 Мілейко Олена  

Володимирівна 

Городнянський район,  

с. Вокзал-Городня, 

пров. 1 Травня, буд. 89, кв. 18 

1,9070 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421486800:04:000:1263 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421486800:04:000:0875 

за межами с. Мощенка,  

Чернігівської області 

 

1.4 Притиковська Неля  

Володимирівна 

Городнянський район,  

с. Вокзал-Городня, 

пров. 1 Травня, буд. 89, кв. 18 

1,9071 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421486800:04:000:1262 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421486800:04:000:0875 

за межами с. Мощенка,  

Чернігівської області 

 

1.5 Притиковський Михайло 

Олександрович 

Городнянський район, 

с. Вокзал-Городня, 

пров. 1 Травня, буд. 89, кв. 18 

1,9849 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421486800:04:000:1260 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421486800:04:000:1135 

за межами с. Мощенка,  

Чернігівської області 

 

1.6 Руденко Василь Ісаакович 

Городнянський район, 

с. Вокзал-Городня, 

1,9849 га 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 



пров. 1 Травня, буд. 89, кв. 18  

 

(01.03) кадастровий  

№ 7421486800:04:000:1257 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421486800:04:000:1135 

за межами с. Мощенка,  

Чернігівської області 

 

1.7 Притиковський Олександр  

Станіславович 

Городнянський район, 

с. Вокзал-Городня, 

пров. 1 Травня, буд. 89, кв. 18 

1,9849 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421486800:04:000:1259 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421486800:04:000:1135 

за межами с. Мощенка,  

Чернігівської області 

 

1.8 Притиковська Любов Михайлівна 

Городнянський район, 

с. Вокзал-Городня, 

пров. 1 Травня, буд. 89, кв. 18 

1,9849 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421486800:04:000:1261 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421486800:04:000:1135 

за межами с. Мощенка,  

Чернігівської області 

 

1.9 Березовська Дарина  

Петрівна 

Городнянський район,  

с. Вокзал-Городня, 

пров. 1 Травня, буд. 89, кв. 18  

 

1,9070 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421486800:04:000:1264 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421486800:04:000:0875 

за межами с. Мощенка,  

Чернігівської області 

 

1.10 Руденко Валентина Олексіївна 

Городнянський район, 

с. Вокзал-Городня, 

пров. 1 Травня, буд. 89, кв. 18 

1,9851 га 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  



 № 7421486800:04:000:1258 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421486800:04:000:1135 

за межами с. Мощенка,  

Чернігівської області 

 

1.11 Прокоф’єв Артем Анатолійович 

Городнянський район, 

с. Дроздовиця, 

вул. 1 Травня, буд. 5 

 

1,9261 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421484000:04:000:1370 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421484000:04:000:1061 

за межами с. Дроздовиця,  

Чернігівської області 

 

1.12 Гулай Олександр Іванович 

Городнянський район, 

с. Лемешівка, 

вул. Гагаріна, буд. 154 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421485600:04:000:1507 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421485600:04:000:2516 

за межами с. Лемешівка,  

Чернігівської області 

 

1.13 Коваленко Тетяна  Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Лемешівка, 

вул. Гагаріна, буд. 47 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421485600:04:000:1502 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421485600:04:000:2518 

за межами с. Лемешівка,  

Чернігівської області 

 

1.14 Заяць Олена Володимирівна 

Городнянський район, 

с. Лемешівка, 

вул. Гагаріна, буд. 34 

 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421485600:04:000:1500 



що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421485600:04:000:2518 

за межами с. Лемешівка,  

Чернігівської області 

 

1.15 Заяць Олександр Сергійович 

Городнянський район, 

с. Лемешівка, 

вул. Гагаріна, буд. 34 

 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421485600:04:000:1498 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421485600:04:000:2518 

за межами с. Лемешівка,  

Чернігівської області 

 

1.16 Павлович Сергій Миколайович 

Городнянський район, 

с. Лемешівка, 

вул. Молодіжна, буд. 1, кв. 2 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421485600:04:000:1501 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421485600:04:000:2518 

за межами с. Лемешівка,  

Чернігівської області 

 

1.17 Колодько Микола Васильович 

Городнянський район, 

с. Лемешівка, 

вул. Гагаріна, буд. 131 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421485600:04:000:1499 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421485600:04:000:2518 

за межами с. Лемешівка,  

Чернігівської області 

 

1.18 Колодько Павло Васильович 

Городнянський район, 

с. Лемешівка, 

вул. Гагаріна, буд. 131 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421485600:04:000:1505 

що утворилась в результаті 



поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421485600:04:000:2516 

за межами с. Лемешівка,  

Чернігівської області 

 

1.19 Ющенко Світлана Вікторівна 

Городнянський район, 

с. Лемешівка, 

вул. Гагаріна, буд. 125 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421485600:04:000:1504 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421485600:04:000:2516 

за межами с. Лемешівка,  

Чернігівської області 

 

1.20 Негода Юрій Володимирович 

Городнянський район, 

с. Конотоп, 

вул. Щорса, буд. 53 

1,3000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421485200:02:000:0554 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421485200:02:000:0506 

за межами с. Конотоп,  

Чернігівської області 

 

1.21 Костирко Наталія Володимирівна 

м. Городня, 

1 пров. Ювілейний, буд. 5 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421480400:05:000:0829 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421480400:05:000:3036 

за межами с. Андріївка,  

Чернігівської області 

 

1.22 Крюк Валентина Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Дібрівне, 

вул. Маркова, буд. 69 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421480400:05:000:0828 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  



кадастровий  

№ 7421480400:05:000:3036 

за межами с. Андріївка,  

Чернігівської області 

 

1.23 Самодід Оксана Олександрівна 

м. Городня, 

вул. Незалежності, буд. 74, кв. 78 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421480400:05:000:0824 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421480400:05:000:3036 

за межами с. Андріївка,  

Чернігівської області 

 

1.24 Самодід Артем Олександрович 

м.Городня,  

вул. Незалежності, буд. 74, кв. 78 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421480400:05:000:0823 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421480400:05:000:3036 

за межами с. Андріївка,  

Чернігівської області 

 

1.25 Осадча Людмила Михайлівна 

м. Городня, 

1 пров. Ювілейний, буд. 1 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421480400:05:000:0827 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421480400:05:000:3036 

за межами с. Андріївка,  

Чернігівської області 

 

1.26 Горовенко Павло Анатолійович 

м. Городня, 

вул. Саговська, буд. 57 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421480400:05:000:0832 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  



№ 7421480400:05:000:3036 

за межами с. Андріївка,  

Чернігівської області 

 

1.27 Дегтяр Віталій Михайлович 

м.Городня,  

вул. Вишнева, буд. 29 

 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421480400:05:000:0831 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421480400:05:000:3036 

за межами с. Андріївка,  

Чернігівської області 

 

1.28 Козаріз Геннадій Миколайович 

Городнянський район, 

с. Вокзал-Городня, 

вул. Залізнична, буд. 3, кв. 2 

 

0,9533 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421410000:05:000:1448 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421410000:05:000:3703 

за межами  

с. Вокзал-Городня,  

Чернігівської області 

 

1.29 Гулай Світлана Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Лемешівка, 

вул. Гагаріна, буд. 154 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421485600:04:000:1506 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421485600:04:000:2516 

за межами с. Лемешівка,  

Чернігівської області 

 

1.30 Бебко Юрій Михайлович 

м. Городня,  

вул. 8 березня, буд.  48 

 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421481600:04:000:1158 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  



№ 7421481600:04:000:0907 

за межами с. Ваганичі,  

Чернігівської області 

 

1.31 Бебко Валентина Олексіївна 

м. Городня,  

вул. 8 Березня, буд. 48 

 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421481600:04:000:1159 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421481600:04:000:0907 

за межами с. Ваганичі,  

Чернігівської області 

 

1.32 Кравченко Ігор Васильович 

м. Чернігів, 

вул. Рокосовського, буд. 45, кв. 55 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487000:02:000:1711 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487000:02:000:1606 

за межами с. Пекурівка,  

Чернігівської області 

1.33 П’ятковський Віктор Андрійович 

Городнянський район, 

с. Пекурівка, 

вул. Центральна, буд. 216  

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487000:02:000:1712 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487000:02:000:1606 

за межами с. Пекурівка,  

Чернігівської області 

1.34 Скоренок Олександр 

Володимирович 

Городнянський район, 

с. Пекурівка, 

вул. Центральна, буд. 214 

1,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487000:02:000:1708 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487000:02:000:1606 

за межами с. Пекурівка,  

Чернігівської області 



1.35 Новик Оксана Михайлівна 

Городнянський район, 

с. Альошинське, 

вул. ім. Пантелеймона Зайця, 

буд. 32 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421480400:05:000:0809 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421480400:05:000:3035 

за межами с. Автуничі,  

Чернігівської області 

1.36 Мельников Володимир Юрійович 

Городнянський район, 

с.Автуничі, 

вул. Миру, 34 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421480400:05:000:0808 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421480400:05:000:3035 

за межами с. Автуничі,  

Чернігівської області 

1.37 Стеба Валентина Олександрівна 

Городнянський район, 

с.Автуничі, 

вул. Миру, буд. 51 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421480400:05:000:0807 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421480400:05:000:3035 

за межами с. Автуничі,  

Чернігівської області 

1.38 Хлебан Вікторія Валеріївна 

Городнянський район, 

с. Автуничі, 

вул. Армійська, буд. 26 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421480400:05:000:0810 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421480400:05:000:3035 

за межами с. Автуничі,  

Чернігівської області 

1.39 Авдієнко Віктор Олексійович 

Городнянський район, 

с. Автуничі, 

вул. Миру, буд. 82 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421480400:05:000:0813 



що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421480400:05:000:3035 

за межами с. Автуничі,  

Чернігівської області 

1.40 Новик Тетяна Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Автуничі, 

вул. Армійська, буд. 48 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421480400:05:000:0811 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421480400:05:000:3035 

за межами с. Автуничі,  

Чернігівської області 

1.41 Стьоба Сергій Вікторович 

Городнянський район, 

с.Автуничі, 

вул. Миру, буд. 3 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421480400:05:000:0812 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421480400:05:000:3035 

за межами с. Автуничі,  

Чернігівської області 

1.42 Заболотських Олександр  

Сергійович 

Городнянський район, 

с.Андріївка, 

вул. Миру, буд. 3 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421480400:05:000:0814 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421480400:05:000:3035 

за межами с. Автуничі,  

Чернігівської області 

1.43 Покормяхо Ігор Юрійович 

Городнянський район, 

с.Автуничі, 

вул. Армійська, буд. 18 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421480400:05:000:0815 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421480400:05:000:3035 

за межами с. Автуничі,  



Чернігівської області 

1.44 

 

 

Горбанич Юрій Іванович  

Городнянський район, 

с. Автуничі, 

вул. Армійська, буд. 24 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421480400:05:000:0816 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421480400:05:000:3035 

за межами с. Автуничі,  

Чернігівської області 

1.45 Сакун Олександр Володимирович 

Городнянський район, 

с.Автуничі, 

вул. Миру, буд. 47 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421480400:05:000:0817 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421480400:05:000:3035 

за межами с. Автуничі,  

Чернігівської області 

1.46 Прищепо Ігор Юрійович 

Городнянський район, 

с.Автуничі, 

вул. Миру, 72 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421480400:05:000:0818 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421480400:05:000:3035 

за межами с. Автуничі,  

Чернігівської області 

1.47 Денисенко Вадим Володимирович 

Городнянський район, 

с.Автуничі, 

вул. Лозова, буд. 4 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421480400:05:000:0819 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421480400:05:000:3035 

за межами с. Автуничі,  

Чернігівської області 

1.48 Пасюк Микола Вікторович 

Городнянський район, 

с. Автуничі, 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 



вул. Зарічна, буд. 2 (01.03) кадастровий  

№ 7421480400:05:000:0820 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421480400:05:000:3035 

за межами с. Автуничі,  

Чернігівської області 

1.49 Синявський Павло Миколайович 

Городнянський район, 

с. Автуничі, 

вул. Миру, буд. 37 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421480400:05:000:0821 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421480400:05:000:3035 

за межами с. Автуничі,  

Чернігівської області 

1.50 Міхеєва Галина Павлівна 

м. Городня,  

2 пров. Чернігівський, буд. 1 

 

1,5856 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421489600:04:000:1158 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421489600:04:000:0423 

за межами м. Городня,  

Чернігівської області 

1.51 Макась Лариса Георгіївна 

м. Городня, 

вул. Ювілейна, буд. 3 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421480400:05:000:0837 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421480400:05:000:3035 

за межами с. Автуничі,  

Чернігівської області 

1.52 Макась Юрій Олексійович 

Городнянський район, 

с.Автуничі, 

вул. Піонерська, буд. 3 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421480400:05:000:0838 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  



№ 7421480400:05:000:3035 

за межами с. Автуничі,  

Чернігівської області 

1.53 Єрмоленко Людмила  Петрівна 

м. Городня, 

вул. Святомиколаївська, буд. 74 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421481600:04:000:0834 

за межами с. Ваганичі,  

Чернігівської області 

1.54 Давиденко Людмила Олександрівна 

м. Городня, 

вул. Чкалова, буд. 32 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421481600:04:000:0841 

за межами с. Ваганичі,  

Чернігівської області 

1.55 Жоголко Микола Володимирович 

Городнянський район, 

с. Пекурівка, 

вул. Центральна, буд. 150 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421481600:04:000:0829 

за межами с. Ваганичі,  

Чернігівської області 

1.56 Синенко Олена Іванівна 

м. Городня, 

вул. Зої Космодем’янської, буд. 58 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421481600:04:000:0833 

за межами с. Ваганичі,  

Чернігівської області 

1.57 Дриг Олександр Володимирович 

м. Городня, 

вул. 40 років Перемоги, буд. 67, 

кв. 16 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421481600:04:000:0831 

за межами с. Ваганичі,  

Чернігівської області 

1.58 Синенко Іван Михайлович 

м. Городня, 

вул. Зої Космодем’янської, буд. 58 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421481600:04:000:0835 

за межами с. Ваганичі,  

Чернігівської області 

1.59 Синенко Марія Миколаївна 

м. Городня, 

вул. Польова, буд. 3 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  



№ 7421481600:04:000:0832 

за межами с. Ваганичі,  

Чернігівської області 

1.60 Прошко Микола Іванович 

Городнянский район, 

с. Кузничі, 

вул. Зарічна, буд. 64 

1,9999 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421481600:04:000:0830 

за межами с. Ваганичі,  

Чернігівської області 

1.61 Давиденко Сергій Васильович 

м. Городня, 

вул. Чкалова, буд. 32 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421481600:04:000:0836 

за межами с. Ваганичі,  

Чернігівської області 

1.62 Нестеренко Микола Григорович 

м. Городня, 

2 пров. Зарічний, буд. 49 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421481600:04:000:0827 

за межами с. Ваганичі,  

Чернігівської області 

1.63 Панченко Віктор Андрійович 

Городнянський район, 

с. Старосілля, 

вул. Миру, буд. 9  

 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421480400:05:000:3502 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421480400:05:000:3030 

за межами с. Автуничі,  

Чернігівської області 

1.64 Кінебас Олексій Михайлович 

м. Городня,  

вул. Армійська, буд. 12 

 

1,9695 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421489600:04:000:1163 

за межами с. Хрипівка,  

Чернігівської області 

1.65 Нагорнюк Валентина Олексіївна 

м. Городня, 

вул. Армійська, 12 

 

1,9694 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421489600:04:000:1162 

за межами с. Хрипівка,  

Чернігівської області 



1.66 Марченко Олександр Іванович 

Городнянський район, 

с. Старосілля, 

вул. Миру, буд. 68 

 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421480400:05:000:0836 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421480400:05:000:0798 

за межами с. Старосілля,  

Чернігівської області 

1.67 Мазур Владислав Юрійович 

Городнянський район,  

с. Півнівщина, 

вул. Квітнева, буд. 47  

 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421481600:04:000:1156 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421481600:04:000:1016 

за межами с. Ваганичі,  

Чернігівської області 

1.68 Курамшина Олена Георгіївна 

м. Городня, 

 вул. Перемоги, буд. 1, кв. 10 

 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421481600:04:000:1155 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421481600:04:000:1016 

за межами с. Ваганичі,  

Чернігівської області 

1.69 Хуторний Олександр Леонідович 

м. Городня, 

вул. Мирославська, буд. 30 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421485600:04:000:1496 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421485600:04:000:2517 

за межами с. Лемешівка,  

Чернігівської області 

1.70 Голован Тетяна Володимирівна 

м. Городня, 

вул. 40 років Перемоги, 

буд. 67, кв. 11 

1,9999 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421481600:04:000:0837 



за межами с. Ваганичі,  

Чернігівської області 

1.71 Строй Ірина Віталіївна 

м. Городня, 

вул. Мирославська, буд. 80 

 

1,9144 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421485600:04:000:1494 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421485600:04:000:1478 

за межами с. Лемешівка,  

Чернігівської області 

1.72 Кондратенко Вікторія  

Олександрівна 

м. Городня,  

вул. Перемоги буд. 74, кв. 2 

1,9308 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421486800:04:000:1203 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421486800:04:000:1193 

за межами с. Мощенка,  

Чернігівської області 

1.73 Кондратенко Олександр  

Валентинович 

м. Городня, 

вул. Перемоги, буд. 47, кв. 2 

1,9309 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421486800:04:000:1202 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421486800:04:000:1193 

за межами с. Мощенка,  

Чернігівської області 

1.74 Кондратенко Валентин  

Миколайович 

м. Городня, 

1 пров. Радгоспний, буд. 14 

1,9195 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421486800:04:000:1198 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421486800:04:000:1165 

за межами с. Мощенка,  

Чернігівської області 

1.75 Кондратенко Наталія Валентинівна 

м. Городня, 

1 пров. Радгоспний, буд. 14 

1.9195 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 



(01.03) кадастровий  

№ 7421486800:04:000:1199 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421486800:04:000:1165 

за межами с. Мощенка,  

Чернігівської області 

1.76 Кондратенко Олена Анатоліївна 

м. Городня, 

1 пров. Радгоспний, буд. 14 

1.9195 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421486800:04:000:1200 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421486800:04:000:1165 

за межами с. Мощенка,  

Чернігівської області 

1.77 Кузьменко Світлана Анатоліївна 

Городнянський район 

с. Вокзал-Городня, вул. 1го Травня, 

буд. 100 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421410000:05:000:1449 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421410000:05:000:0144 

за межами  

с. Вокзал-Городня,  

Чернігівської області 

1.78 Бобровник Дарія Володимирівна 

м. Городня, 

2 пров. Чкалова, буд. 12 

0,6000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421410000:05:000:1447 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421410000:05:000:3703 

за межами  

с. Вокзал-Городня,  

Чернігівської області 

1.79 Маланчук Микола Миколайович 

м. Городня,  

вул. Мирославська, буд. 71 

 

1,7805 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421483200:04:000:0071 

що утворилась в результаті 



поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421483200:04:000:3352 

за межами с. Горошківка,  

Чернігівської області 

1.80 Маланчук Світлана Анатоліївна 

м. Городня,  

вул. Мирославська, буд. 71 

 

1,7800 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421483200:04:000:0070 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421483200:04:000:3352 

за межами с. Горошківка,  

Чернігівської області 

1.81 Хоменко Тамара Василівна 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Миру, буд. 166 

 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421483600:02:000:4819 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421483600:02:000:0155 

за межами с. Деревини,  

Чернігівської області 

1.82 Бондаренко Валентина Яковлівна 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Миру, буд. 82 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421483600:02:000:4808 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421483600:02:000:0155 

за межами с. Деревини,  

Чернігівської області 

1.83 Дудко Віра Григорівна 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Гагаріна, буд. 13 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421483600:02:000:4814 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421483600:02:000:0155 

за межами с. Деревини,  

Чернігівської області 



1.84 Павленко Оксана Михайлівна 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Миру, буд. 82 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421483600:02:000:4815 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421483600:02:000:0155 

за межами с. Деревини,  

Чернігівської області 

1.85 Гребінь Ольга Володимирівна 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Дружби, буд. 14 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421483600:02:000:4810 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421483600:02:000:0155 

за межами с. Деревини,  

Чернігівської області 

1.86 Дохлік Антоніна Василівна 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Ф. Дем’яненка, буд. 4 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421483600:02:000:4813 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421483600:02:000:0155 

за межами с. Деревини,  

Чернігівської області 

1.87 Веркасова Наталія Миколаївна 

м. Городня, 

вул. 1 Травня, буд.56 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421483600:02:000:4809 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421483600:02:000:0155 

за межами с. Деревини,  

Чернігівської області 

1.88 Приходько Олександр Сергійович 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Миру, буд. 112 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421483600:02:000:4817 



що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421483600:02:000:0155 

за межами с. Деревини,  

Чернігівської області 

1.89 Приходько Віра Василівна 

Городнянський район 

с. Деревини,  

вул. Ф. Дем’яненка, буд. 16 

 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421483600:02:000:4816 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421483600:02:000:0155 

за межами с. Деревини,  

Чернігівської області 

1.90 Кривець Любов Григорівна 

м. Городня,  

4 пров. Ювілейний, буд. 7, кв. 2 

 

1,7823 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0581 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0503 

за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області 

1.91 Кривець Олексій Миколайович 

м. Городня,  

4 пров. Ювілейний, буд. 7 

 

1,7824 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0579 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0503 

за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області 

1.92 Кривець Віталій Олексійович 

м. Городня,  

4 пров. Ювілейний, буд. 7 

1,7824 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0582 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0503 

за межами с. Солонівка,  



Чернігівської області 

1.93 Кривець Марина Юріївна  

м. Городня,  

4 пров. Ювілейний, буд. 7 

 

1,7824 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0580 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0503 

за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області 

1.94 Руденок Тамара Григорівна 

Городнянський район, 

с. Мощенка,  

вул. Цимбаліста, буд. 1 

 

2.0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421486800:04:000:1270 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421486800:04:000:1162 

за межами с. Мощенка,  

Чернігівської області 

1.95 Ткач Володимир Васильович  

м. Городня, 

вул. Молодіжна, буд. 45 

2.0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421486800:04:000:1268 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421486800:04:000:1162 

за межами с. Мощенка,  

Чернігівської області 

1.96 Ткач Ольга Володимирівна  

м. Городня, 

вул. Молодіжна, буд. 45 

1.8800 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421486800:04:000:1267 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421486800:04:000:0860 

за межами с. Мощенка,  

Чернігівської області 

1.97 Ребенок Олена Михайлівна 

Городнянський район, 

с. Лемешівка, 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 



вул. Попудренка, буд. 146 (01.03) кадастровий  

№ 7421485600:04:000:1547 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421485600:04:000:0187 

за межами с. Лемешівка,  

Чернігівської області 

1.98 Чугай Євгеній Олександрович 

Городнянський район, 

с. Смичин, 

вул. Заводська, буд. 42 

0,9912 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2651 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2205 

за межами с. Смичин,  

Чернігівської області 

1.99 Заглада Ніна Іванівна 

м. Городня, вул. Зарічна, буд. 45 

1,9600 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421480400:05:000:0844 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421480400:05:000:3410 

за межами с. Старосілля,  

Чернігівської області 

1.100 Шумський Анатолій Дмитрович 

Городнянський район, 

с. Андріївка 

вул. Перемоги, буд. 29г 

1,5914 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421480400:05:000:0840 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421480400:05:000:3017 

за межами с. Андріївка,  

Чернігівської області 

1.101 Сергієнко Ігор Васильович 

м. Городня, 

2 пров. Саговський, буд. 24 

0,1200 га земельна ділянка для 

індивідуального 

садівництва  

 (01.05) кадастровий  

№ 7421410000:05:000:1453 

за межами м. Городня,  

Чернігівської області 



1.102 Росол Тетяна Миколаївна 

Городнянській район, 

с. Солонівка 

вул. Шатили, буд. 38 

0,1200 га земельна ділянка для 

індивідуального 

садівництва (01.05) 

кадастровий  

№ 7421410000:05:000:1444 

СТ «Черемошне» за 

межами м. Городня, по 

вул. Персиковій, буд. 115 

Чернігівської області 

1.103 Шимончук Сергій Вікторович 

м. Городня, 

вул. Перемоги, буд. 27А 

0,1200 га земельна ділянка для 

індивідуального 

садівництва  

 (01.05) кадастровий  

№ 7421410000:05:000:1455 

за межами м. Городня,  

Чернігівської області 

1.104 Сергієнко Ірина Василівна 

м. Городня, 

2 пров. Саговський, буд. 24 

0,1200 га земельна ділянка для 

індивідуального 

садівництва  

 (01.05) кадастровий  

№ 7421410000:05:000:1452 

за межами м. Городня,  

Чернігівської області 

1.105 Безпала Ірина Олександрівна 

м. Городня, 

1 пров. Чкалова, буд. 6, кв. 3 

0,1200 га земельна ділянка для 

індивідуального 

садівництва  

 (01.05) кадастровий  

№ 7421410000:05:000:1454 

за межами м. Городня,  

Чернігівської області 

1.106 Дриг Дмитро Олександрович 

м. Городня, 

вул. Троїцька, буд. 99, кв. 2 

1,9979 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421481600:04:000:1176 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421481600:04:000:0824 

за межами с. Ваганичі,  

Чернігівської області 

1.107 Козел Лариса Володимирівна 

м. Городня, 

вул. Незалежності, буд. 50, кв. 3 

1,9769 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421481600:04:000:1172 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  



№ 7421481600:04:000:0900 

за межами с. Ваганичі,  

Чернігівської області 

1.108 Тапехо Олена Миколаївна 

м. Городня, 

вул. Садова, буд. 34 

1,9770 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421481600:04:000:1170 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421481600:04:000:0900 

за межами с. Ваганичі,  

Чернігівської області 

1.109 Пірак Олена Сергіївна 

м. Городня, 

вул. Волковича, буд. 18, кв. 2 

1,9770 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421481600:04:000:1173 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421481600:04:000:0900 

за межами с. Ваганичі,  

Чернігівської області 

1.110 Криволап Олександр Станіславович  

Городнянський район, 

с. Пекурівка 

вул. Центральна, буд. 22 

1,4706 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487200:03:000:0078 

за межами с. Перепис,  

Чернігівської області 

1.111 Синенко Андрій Іванович 

м. Городня, 

вул. Зої Космодем’янської, буд. 58 

1,4706 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487200:03:000:0079 

за межами с. Перепис,  

Чернігівської області 

1.112 Жоголко Наталія Вікторівна 

Городнянський район, 

с. Пекурівка 

вул. Центральна, буд. 22 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421481600:04:000:1169 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421481600:04:000:0898 

за межами с. Ваганичі,  



Чернігівської області 

1.113 Криволап Олег Станіславович 

Городнянський район, 

с. Пекурівка 

вул. Центральна, буд. 22 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421481600:04:000:1167 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421481600:04:000:0898 

за межами с. Ваганичі,  

Чернігівської області 

1.114 Криволап Станіслав Олександрович 

Городнянський район, 

с. Пекурівка 

вул. Центральна, буд. 22 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421481600:04:000:1166 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421481600:04:000:0898 

за межами с. Ваганичі,  

Чернігівської області 

1.115 Смикун Олександр Іванович 

м. Городня, 

вул. Чумака, буд. 38 

1,5800 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421480400:05:000:0851 

за межами с. Автуничі,  

Чернігівської області 

1.116 Смикун Валентина Леонідівна 

м. Городня, 

вул. Чумака, буд. 38 

1,5800 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421480400:05:000:0852 

за межами с. Автуничі,  

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 


