
                                                                           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  

(десята сесія 8 скликання ) 

 

 

 

від 02 грудня 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 Демченко Світлана Володимирівна 

м. Городня, 

вул. Троїцька, буд. 126 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421481600:04:000:0838 

за межами с. Ваганичі,  

Чернігівської області 

1.2 Молокович Олександр  

Миколайович 

м. Городня,  

вул. Троїцька, буд. 17, кв. 90 

1,9829 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0778 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0461 



за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області 

1.3 Осадчий Володимир Леонідович 

м. Городня,  

пров. Сонячний, буд. 5 

1,6059 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0775 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0461 

за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області  

1.4 Кулик Ірина Миколаївна 

м. Городня, 

вул. Незалежності, буд. 52, кв. 15 

1,9829 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0780 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0461 

за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області  

1.5 Губська Тетяна Олександрівна 

м. Городня, 

вул. Саговська, буд. 38 

1,9829 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0779 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0461 

за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області  

1.6 Науменко Дмитро Володимирович 

м. Городня,  

вул. Садова, буд. 28 

2,000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487200:03:000:0080 

за межами с. Перепис,  

Чернігівської області 

1.7 Мистров Володимир Віталійович 

Городнянського району, 

с. Вокзал-Городня  

вул. 1го Травня, буд. 169 

1,9566 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0774 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  



кадастровий  

№ 7421488000:02:000:3399 

за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області  

1.8 Чехман Юрій Сергійович 

м. Городня, 

вул. Західна, буд. 13 

1,9829 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0776 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0461 

за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області  

1.9 Осадча Алла Миколаївна 

м. Городня,  

пров. Сонячний, буд. 5 

1,9829 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0777 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0461 

за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області  

1.10 Крупеніч Ганна Михайлівна 

Городнянский район, 

с. Лемешівка, 

вул. Попудренка, буд. 112 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421485600:04:000:1552 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421485600:04:000:1489 

за межами с. Лемешівка,  

Чернігівської області 

1.11 Єрмоленко Микола Костянтинович 

м. Городня,  

вул. 1-го Травня, буд. 23-а, кв. 8 

 

0,0925 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

індивідуального 

садівництва (01.05) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:001:2003 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1520 

м. Городня, вул. Паркова, 

буд. 385, СТ «Черемошне»  

Чернігівської області 



1.12 Кирпич Григорій Григорович 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Степова, буд. 9 

 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421483600:02:000:0165 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421483600:02:000:4518 

за межами с. Деревини,  

Чернігівської області 

1.13 Іваненко Сергій Васильович 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Миру, буд. 45 

 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421483600:02:000:0164 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421483600:02:000:4518 

за межами с. Деревини,  

Чернігівської області 

1.14 Скоблік Володимир Євгенович 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Дружби, буд. 11 

 

1,8537 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421483600:02:000:4822 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421483600:02:000:4522 

за межами с. Деревини,  

Чернігівської області 

1.15 Кирпич Лариса Семенівна 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Степова, буд. 9 

 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421483600:02:000:0166 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421483600:02:000:4518 

за межами с. Деревини,  

Чернігівської області 

1.16 Грабовець Сергій Володимирович 

м. Городня, 

вул. Стеби, буд. 32 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421483600:02:000:0163 



що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421483600:02:000:4518 

за межами с. Деревини,  

Чернігівської області 

1.17 Бірюк Андрій Анатолійович 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Гагаріна, буд. 3 

 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421483600:02:000:0161 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421483600:02:000:4518 

за межами с. Деревини,  

Чернігівської області 

1.18 Скоблик Павло Володимирович 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Миру, буд. 67 

 

1,8537 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421483600:02:000:4821 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421483600:02:000:4522 

за межами с. Деревини,  

Чернігівської області 

1.19 Борсук Олексій Миколайович 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Миру, буд. 232 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421483600:02:000:0162 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421483600:02:000:4518 

за межами с. Деревини,  

Чернігівської області 

1.20 Макарцов Василь Петрович 

м. Городня,  

вул. Чумака, буд. 71 

 

0,1200 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

індивідуального 

садівництва (01.05) 

кадастровий кадастровий  

№ 7421489600:04:000:1183 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421489600:04:000:5379 

за межами с. Хрипівка,  



Чернігівської області 

1.21 Губська Олена Василівна 

Городнянський район, 

с. Лемешівка,  

вул. Гагаріна, буд. 12 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421485600:04:000:1563 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421485600:04:000:1551 

за межами с. Лемешівка,  

Чернігівської області 

1.22 Алієв Шахін Яхянович 

Бобровицький район, 

с. Свидовець, 

вул. Литвиненко, буд. 29 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421484800:07:000:2178 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421484800:07:000:3594 

за межами с. Ближнє,  

Чернігівської області 

1.23 Снопок Владислав Олександрович 

Городнянський район,  

с. Ваганичі, 

вул. 1 Травня, буд. 30 

1,8820 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421484800:07:000:2179 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421484800:07:000:3603 

за межами с. Карпівка,  

Чернігівської області 

1.24 Снопок Тетяна Вікторівна 

Городнянський район,  

с. Ільмівка, 

вул. Гагаріна, буд. 43 

1,8829 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421484800:07:000:2180 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421484800:07:000:3603 

за межами с. Карпівка,  

Чернігівської області 

1.25 Федіна Наталя Григорівна 

м. Городня, 

1 пров. Свято-Миколаївський,  

1,8000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 



буд. 10, кв. 6 (01.03) кадастровий  

№ 7421484800:07:000:2184 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421484800:07:000:3591 

за межами с. Ільмівка,  

Чернігівської області 

1.26 Крикун Анастасія Олексіївна 

м. Городня, 

1 пров. Свято-Миколаївський,  

буд. 10, кв. 6 

1,8000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421484800:07:000:2190 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421484800:07:000:3591 

за межами с. Ільмівка,  

Чернігівської області 

1.27 Нойманн Вероніка Олексіївна 

м. Городня, 

1 пров. Свято-Миколаївський,  

буд. 10, кв. 6 

1,8000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421484800:07:000:2189 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421484800:07:000:3591 

за межами с. Ільмівка,  

Чернігівської області 

1.28 Ткач Валентина Миколаївна 

м. Городня, 

вул. Жовтнева, буд. 77, кв. 2 

1,8000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421484800:07:000:2188 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421484800:07:000:3591 

за межами с. Ільмівка,  

Чернігівської області 

1.29 Ткач Оксана Юріївна 

м. Городня, 

вул. Західна, буд. 4 

1,8000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421484800:07:000:2187 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  



№ 7421484800:07:000:3591 

за межами с. Ільмівка,  

Чернігівської області 

1.30 Ткач Тетяна Григорівна 

м. Городня, 

вул. Західна, буд. 4 

1,8000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421484800:07:000:2186 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421484800:07:000:3591 

за межами с. Ільмівка,  

Чернігівської області 

1.31 Ткач Юрій Миколайович 

м. Городня, 

вул. Чернігівська, буд. 29, кв. 1 

1,8000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421484800:07:000:2185 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421484800:07:000:3591 

за межами с. Ільмівка,  

Чернігівської області 

1.32 Куліш Олег Миколайович 

Городнянський район, 

с. Дроздовиця, 

вул. 1 Травня, буд. 67 

 

1,9261 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421484000:04:000:1375 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421484000:04:000:1061 

за межами с. Дроздовиця,  

Чернігівської області 

1.33 Куліш Марія Федорівна 

Городнянський район, 

с. Дроздовиця, 

вул. 1 Травня, буд. 67 

 

1,9261 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421484000:04:000:1376 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421484000:04:000:1061 

за межами с. Дроздовиця,  

Чернігівської області 

1.34 Потапенко Андрій Володимирович 

м. Городня, вул. Калача, буд. 37 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 



селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421481600:04:000:0827 

за межами с.Барабанівське,  

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 


