
                                                                                                    проект               

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  

(одинадцята сесія 8 скликання ) 

 

 

 

від 23 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 Ітченко Володимир Михайлович 

Городнянський район, 

с. Мощенка 

вул. Покровська, буд. 4 

1,8800 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421486800:04:000:1285 

за межами с. Мощенка,  

Чернігівської області 

1.2 Ітченко Надія Іванівна 

Городнянський район, 

с. Мощенка 

вул. Покровська, буд. 4 

1,8800 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421486800:04:000:1286 

за межами с. Мощенка,  

Чернігівської області 

 



1.3 Заяць Микола Дмитрович 

м. Городня,  

2 пров. Зарічний, буд. 70 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421480400:05:000:0879 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421480400:05:000:3415 

за межами с. Андріївка,  

Чернігівської області  

 

1.4 Заяць Дмитро Миколайович 

Городнянський район,  

с. Андріївка,  

вул. Перемоги, буд. 58 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421480400:05:000:0880 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421480400:05:000:3415 

за межами с. Андріївка,  

Чернігівської області  

 

1.5 Заяць Валентина Михайлівна 

м. Городня,  

2 пров. Зарічний, буд. 70 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421480400:05:000:0881 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421480400:05:000:3415 

за межами с. Андріївка,  

Чернігівської області  

 

1.6 Левченко Олександр Миколайович 

Городнянського району, 

с. Вокзал-Городня  

вул. 1го Травня, буд. 89, кв. 11 

1,5000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421485600:04:000:1536 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421485600:04:000:2525 

за межами с. Лемешівка,  

Чернігівської області  

 



1.7 Бенцал Володимир Васильович 

м. Городня, 

вул. Жовтнева, буд. 59 

1,7736 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421485600:04:000:1533 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421485600:04:000:2525 

за межами с. Лемешівка,  

Чернігівської області  

 

1.8 Дудник Олександр Васильович 

м. Городня,  

вул. Петрівська, буд. 33 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421485600:04:000:1543 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421485600:04:000:2526 

за межами с. Рубіж,  

Чернігівської області  

 

1.9 Коваленко Любов Григорівна 

м. Городня,  

вул. Жижкуна, буд. 2, кв. 4 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421485600:04:000:1544 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421485600:04:000:2526 

за межами с. Рубіж,  

Чернігівської області  

 

1.10 Коваленко Олександр Миколайович 

м. Городня,  

вул. Жижкуна, буд. 2, кв. 4 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421485600:04:000:1545 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421485600:04:000:2526 

за межами с. Рубіж,  

Чернігівської області  

 



1.11 Євсієнко Олена Валентинівна 

м. Городня,  

2 пров. Зарічний, буд. 62 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421485600:04:000:1539 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421485600:04:000:2526 

за межами с. Рубіж,  

Чернігівської області  

 

1.12 Євсієнко Олександр Юрійович 

м. Городня,  

2 пров. Зарічний, буд. 62 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421485600:04:000:1540 

за межами с. Рубіж,  

Чернігівської області  

 

1.13 Щербина Марина Валентинівна 

м. Городня,  

вул. Максимівська, буд. 103 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421485200:02:000:0570 

за межами с. Конотоп,  

Чернігівської області  

 

1.14 Сіллер Олександр Леонідович 

м. Городня,  

вул. Жовтнева, буд. 88 

1,8883 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421484000:04:000:1358 

за межами с. Дроздовиця,  

Чернігівської області  

 

1.15 Рощина Юлія Олексіївна 

Городнянський район, 

с. Смичин  

вул. Центральна, буд. 247 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2674 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2262 

за межами с. Дібрівне,  

Чернігівської області  

 



1.16 Рощина Яна Олексіївна 

Городнянський район, 

с. Конотоп 

вул. Щорса, буд. 26 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487600:03:000:2263 

за межами с. Дібрівне,  

Чернігівської області  

 

1.17 Козлова Юлія Олександрівна 

м. Городня, 

вул. Молодіжна, буд. 56 

1,9261 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421484000:04:000:1145 

за межами с. Діроздовиця,  

Чернігівської області  

 

1.18 Мельникова Руслана Миколаївна 

м. Городня, 

вул. Покровська, буд. 14 

1,8884 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487500:03:000:1212 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487500:03:000:1050 

за межами с. Сеньківка,  

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 


