
                                                                                                                  

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 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 Кравченко Марія Вікторівна 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Миру, буд. 121 

 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421483600:01:000:0207 

в межах с. Деревини,  

Чернігівської області  

1.2 Чугай Валерій Миколайович 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Миру, буд. 242 

 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421483600:01:000:0206 

в межах с. Деревини,  

Чернігівської області  

1.3 Малофей  Владислав Сергійович 

м. Городня, 

вул. Шевченка, буд. 44 

 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  



№ 7421489200:03:000:0647 

в межах с. Хотівля,  

Чернігівської області  

1.4 Авдєєнко ТетянаМиколаївна 

Городнянський район, 

с. Старосілля, 

вул. Миру, буд. 73 

0,5196 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421480400:04:000:0058 

в межах с. Старосілля,  

Чернігівської області 

1.5 Бебко Віталій Григорович 

Городнянський район, 

с. Старосілля, 

вул. Миру, буд. 64 

0,4430 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421480400:04:000:0057 

в межах с. Старосілля,  

Чернігівської області  

1.6 Сакуненко Роман Віталійович, 

Городнянський район, 

с. Ваганичі, 

вул. 1 Травня, буд. 41 

 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421481600:01:000:0123 

в межах с. Ваганичі,  

Чернігівської області  

1.7 Бебко Іван Федорович  

м. Городня, 

2 пров. Зарічний, буд. 41 

 

1,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421480400:04:000:0056 

в межах с. Старосілля,  

Чернігівської області  

1.8 Камко Світлана Віталіївна 

Городнянський район, 

с. Хоробичі, 

вул. Гагаріна, буд. 3 

 

1,4698 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488800:02:000:0057 

в межах с. Хоробичі,  

Чернігівської області  

1.9 Хименко Анна Олександрівна 

Городнянський район, 

с. Старосілля, 

вул. Молодіжна, буд. 9 

0,4742 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421480400:04:000:0055 

в межах с. Старосілля,  

Чернігівської області  

1.10 Грищенко Оксана Іллівна 

Городнянський район, 

с. Андріївка, 

вул. Миру, буд. 43 

1,1879 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  



№ 7421480400:01:000:0057 

в межах с. Андріївка,  

Чернігівської області  

1.11 Губська Наталія Юріївна 

Городнянський район, 

с. Старосілля,  

вул. Молодіжна, буд. 19 

0,6990 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421480400:04:000:0062 

в межах с. Старосілля,  

Чернігівської області  

1.12 Головньов Олександр 

Володимирович 

Городнянський район, 

с. Старосілля, 

вул. Миру, буд. 8 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421480400:04:000:0061 

в межах с. Старосілля,  

Чернігівської області 

1.13 Бойко Галина Омелянівна 

Городнянський район, 

с. Старосілля, 

вул. Миру, буд. 10 

0,8849 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421480400:04:000:0063 

в межах с. Старосілля,  

Чернігівської області 

1.14 Турок Людмила Луківна 

Городнянский район, 

с. Полісся, 

вул. Молодіжна, буд. 3 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487300:01:000:0199 

в межах с. Полісся,  

Чернігівської області 

1.15 Грищенко Олександр  

Олександрович 

Городнянський район, 

с. Андріївка, 

вул. Миру, буд. 43 

1,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421480400:01:000:0058 

в межах с. Андріївка,  

Чернігівської області 

1.16 Кисіль Надія Володимирівна 

Городнянський район, 

с. Пекурівка, 

вул. Центральна, буд. 107 

1,3500 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 742148700:01:000:0241 

в межах с. Пекурівка,  

Чернігівської області 

1.17 Горицький Віктор Валентинович 

Городнянський район, 

с. Андріївка, 

вул. Перемоги, буд. 68 

1,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  



№ 7421480400:01:000:0059 

в межах с. Андріївка,  

Чернігівської області 

1.18 Горбанич Іван Іванович 

Городнянський район, 

с. Автуничі,  

вул. Армійська, буд. 24 

0,1800 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421480400:02:000:0071 

в межах с. Автуничі,  

Чернігівської області 

1.19 Дуденок Віктор Петрович 

Городнянський район, 

с. Пекурівка, 

вул. Центральна, буд. 134 

0,7211 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487000:01:000:0242 

в межах с. Пекурівка,  

Чернігівської області 

1.20 Силенко Валентина Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Старосілля, 

вул. Молодіжна, буд. 11 

0,8908 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421480400:04:000:0059 

в межах с. Старосілля,  

Чернігівської області 

1.21 Шатило Микола Васильович 

м. Городня, 

вул. Петрівська, буд. 61 

0,9111 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421480400:04:000:0064 

в межах с. Старосілля,  

Чернігівської області 

1.22 Тумаш Тетяна Олексіївна 

Городнянський район 

с. Полісся,  

вул. Молодіжна, буд. 7 

 

0,8838 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421480400:04:000:0065 

в межах с. Старосілля,  

Чернігівської області 

1.23 Макась Микола Михайлович 

Городнянський район, 

с. Старосілля, 

1 пров. Миру, буд. 2 

0,3512 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421480400:04:000:0060 

в межах с. Старосілля,  

Чернігівської області 

1.24 Новик Євгеній Петрович  

Городнянський район, 

с. Автуничі,  

вул. Миру, буд. 92 

0,9712 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  



№ 7421480400:02:000:0072 

в межах с. Автуничі,  

Чернігівської області 

1.25 Скоренок Валерій 

Володимирович 

Городнянський район, 

с. Пекурівка,  

вул. Центральна, буд. 198 

 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487000:01:000:0245 

в межах с. Пекурівка,  

Чернігівської області 

1.26 Сакуненко Надія Василівна, 

Городнянський район, 

с. Ваганичі, 

вул. 1 Травня, буд. 41 

 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421481600:01:000:0124 

в межах с. Ваганичі,  

Чернігівської області 

1.27 Пасюк Віктор Федорович 

Городнянський район, 

с. Старосілля,  

вул. Миру, буд. 25 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421480400:04:000:0066 

в межах с. Старосілля,  

Чернігівської області 

1.28 Халюк Алла Вікторівна 

Городнянський район, 

с. Ільмівка,  

вул. Гагаріна, буд. 43 

1,3087 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421484800:01:000:0230 

в межах с. Ільмівка,  

Чернігівської області 

1.29 Грабовець Микола Павлович 

м. Городня, 

вул. Троїцька, буд. 74 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421483200:01:000:0052 

в межах с. Гніздище,  

Чернігівської області 

1.30 Спода Володимир Федорович 

Городнянський район, 

с. Хоробичі, 

вул. Дружби, буд. 1 

 

1,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488800:02:000:0058 

в межах с. Хоробичі,  

Чернігівської області 

1.31 Желдак Юлія Михайлівна 

м. Городня, 

вул. Чернігівська, буд. 4, кв. 5 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  



№ 7421481200:01:000:0160 

в межах с. Бутівка,  

Чернігівської області 

1.32 Росол Людмила Яківна                     

Городнянський район,                                 

с. Полісся 

вул. Першотравнева, буд. 12 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487300:01:000:0200 

в межах с. Полісся,  

Чернігівської області 

1.33 Соленок Наталія Михайлівна 

м. Городня, 

вул. Максимівська, буд. 6, кв. 2 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487300:01:000:0198 

в межах с. Полісся,  

Чернігівської області 

1.34 Шуляк Наталія Сергіївна 

Городнянський район, 

с. Хотівля, 

вул. Шевченка, буд. 24 

 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421489200:03:000:0646 

в межах с. Хотівля,                          

Чернігівської області 

1.35 Слободська Тетяна Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Миру, буд. 232 

 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421483600:01:000:0209 

в межах с. Деревини,  

Чернігівської області 

1.36 Дегтяр Марина Григорівна 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Степова, буд. 9 

 

1,8100 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421483600:01:000:0208 

в межах с. Деревини,  

Чернігівської області 

1.37 Занько Антоніна Якимівна 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Дружби, буд. 3 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421483600:01:000:0203 

в межах с. Деревини,  

Чернігівської області 

1.38 Кравченко Юрій Анатолійович 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Миру, буд. 121 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  



 № 7421483600:01:000:0202 

в межах с. Деревини,  

Чернігівської області 

1.39 Кукта Валентина Григорівна 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Ф. Дем’яненка, буд. 2 

 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421483600:01:000:0201 

в межах с. Деревини,  

Чернігівської області 

1.40 Косенок Юлія Миколаївна 

Городнянський район 

с. Андріївка,  

вул. Миру, буд. 53 

 

1,1549 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421480400:01:000:0060 

в межах с. Андріївка,  

Чернігівської області 

1.41 Кожедуб Любов Іванівна 

Городнянський район, 

с. Ільмівка,  

вул. Миру, буд. 12 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421484800:03:000:0017 

в межах с. Карпівка,  

Чернігівської області 

1.42 Дудко Володимир 

Володимирович 

Городнянський район, 

с. Автуничі, 

вул. Миру, буд. 56 

1,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421480400:02:000:0073 

в межах с. Автуничі,  

Чернігівської області 

1.43 Росол Михайло Миколайович 

Городнянський район, 

с. Солонівка,  

вул. М. Вітрової, буд. 8 

0,6000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:01:000:0211 

в межах с. Солонівка,  

Чернігівської області 

1.44 Гриценко Наталія Федорівна 

Городнянський район, 

с. Автуничі, 

вул. Миру, буд. 35 

0,6061 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421480400:02:000:0074 

в межах с. Автуничі,  

Чернігівської області 

1.45 Столяров Олександр Сергійович 

Городнянський район, 

с. Перепис,  

вул. Шевченка, буд. 20 

0,5500 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  



№ 7421487200:01:000:0158 

в межах с. Перепис,  

Чернігівської області 

1.46 Валькова Наталя Григорівна 

Городнянський район, 

с. Пекурівка, 

вул. Молодіжна, буд. 9, кв. 1 

1,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487000:01:000:0246 

в межах с. Пекурівка,  

Чернігівської області 

1.47 Гришай Олександр Андрійович 

Городнянський район, 

с. Хоробичі,  

вул. Гагаріна, буд. 91 А, кв. 2 

 

1,8000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488800:02:000:0059 

в межах с. Хоробичі,  

Чернігівської області 

1.48 Середа Віктор Васильович 

Городнянський район, 

с. Хоробичі, 

вул. Аніщенка, буд. 87 

 

1,9600 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488800:02:000:0060 

в межах с. Хоробичі,  

Чернігівської області 

1.49 Мількевич Наталія Григорівна 

Городнянський район,  

с. Мощенка, 

вул. Лісова, буд. 5 

 

0,4500 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421486800:01:000:0224 

в межах с. Мощенка,  

Чернігівської області 

1.50 Новик Микола Вікторович 

Городнянський район,  

с. Деревини, 

вул. Миру, буд. 188 

 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421483600:01:000:0215 

в межах с. Деревини,  

Чернігівської області 

1.51 Ткач Наталія Яківна 

м. Городня,  

вул. Будівельників, буд. 33 

 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487600:02:000:0348 

в межах с. Дібрівне,  

Чернігівської області 

1.52 Нестеренко Світлана Іванівна 

м. Городня, 

2 пров. Зарічний, буд. 49 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  



№ 7421485300:01:000:0174 

в межах с. Кузничі,  

Чернігівської області 

1.53 Самусь Юрій Дмитрович 

м. Городня, 

вул. Дружби, буд. 17 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421485300:01:000:0173 

в межах с. Кузничі,  

Чернігівської області 

1.54 Пата Наталія Вікторівна 

Городнянський район, 

с. Хоробичі, 

вул. Аніщенко, буд. 89 

1,9800 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488800:02:000:0064 

в межах с. Хоробичі,  

Чернігівської області 

1.55 Середа Марина Вікторівна 

м. Городня, 

2 пров. Чкалова, буд. 18а 

 

1,9800 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488800:02:000:0063 

в межах с. Хоробичі,  

Чернігівської області 

1.56 Шматок Людмила Василівна 

м. Городня, 

вул. Горького, буд. 7 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421489200:03:000:0651 

в межах с. Хотівля,  

Чернігівської області 

1.57 Точоний Юрій Пантелеймонович 

Городнянський район, 

с. Хрипівка, 

 вул. Жовтнева, буд. 32 

 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421489600:01:000:0516 

в межах с. Хрипівка,  

Чернігівської області 

1.58 Лахнеко Олександр Федорович 

Городнянський район,  

с. Пекурівка, 

вул. Набережна, буд. 16 

 

0,3000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487000:01:000:0003 

в межах с. Пекурівка,  

Чернігівської області 

1.59 Біла Наталія Василівна 

Городнянський район, 

с. Сеньківка 

пров. Дружби, буд. 6 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  



№ 7421487500:01:000:0044 

в межах с. Сеньківка,  

Чернігівської області 

1.60 Кононенко Світлана Леонідівна 

м. Городня, 

вул. 1 Травня, буд. 83 Г 

0,4207 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487000:01:000:0251 

в межах с. Пекурівка,  

Чернігівської області 

1.61 Моторна Людмила Федорівна 

Городнянський район, 

с. Солонівка,  

вул. Святомиколаївська, буд. 170  

 

1,1564 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:01:000:0214 

в межах с. Солонівка,  

Чернігівської області 

1.62 Спода Анатолій Анатолійович 

Городнянський район, 

с. Хоробичі, 

вул. Гагаріна, буд. 91 А, кв. 1 

 

1,6000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488800:02:000:0061 

в межах с. Хоробичі,  

Чернігівської області 

1.63 Листопад Світлана Георгіївна 

м. Київ, 

вул. Татарська, буд. 23, буд. 25 

 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487000:01:000:0247 

в межах с. Пекурівка,  

Чернігівської області 

1.64 Столярова Світлана Сергіївна 

Городнянський район, 

с. Перепис,  

вул. Шевченка, буд. 20 

0,7000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487200:01:000:0159 

в межах с. Перепис,  

Чернігівської області 

1.65 Яковенко Ольга Іванівна 

Городнянський район,  

с. Хотівля,  

вул. Молодіжна, буд. 11 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421489200:03:000:0649 

в межах с. Хотівля,  

Чернігівської області 

1.66 Левченко Валентина 

Олександрівна 

Городнянський район,  

с. Солонівка, 

1,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  



вул. Святомиколаївська, буд. 140 

 

№ 7421488000:01:000:0212 

в межах с. Солонівка,  

Чернігівської області 

1.67 Молойко Любов Григорівна 

Городнянського району, 

с. Смичин, 

вул. Чернігівська, буд. 177 

0,2387 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487600:01:000:0354  

в межах с. Смичин,  

Чернігівської області 

1.68 Дудко Іван Миколайович 

Городнянський район, 

с. Пекурівка, 

вул. Молодіжна, буд. 6 

1,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487000:01:000:0248  

в межах с. Пекурівка,  

Чернігівської області 

1.69 Мельник Оксана Михайлівна 

Городнянський район, 

с. Хрипівка, 

вул. Лугова, буд. 10 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421489600:01:000:0517 

в межах с. Хрипівка,  

Чернігівської області 

1.70 Даниленко Василь 

Володимирович 

Городнянський район, 

с. Хотівля, 

вул. Молодіжна, буд. 10 А 

 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421489200:03:000:0652 

в межах с. Хотівля,  

Чернігівської області 

1.71 Клименко Ольга Василівна 

м. Городня 

вул. Шевченка, буд. 83, кв. 1 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421489200:03:000:0653 

в межах с. Хотівля,  

Чернігівської області 

1.72 Слісаренко Надія Петрівна 

Городнянський район, 

с. Хоробичі, 

вул. Амосова, буд. 32 

1,6484 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488800:01:000:0187 

в межах с. Хоробичі,  

Чернігівської області 

1.73 Малофей Олександр Сергійович 

Городнянський район, 

с. Вокзал - Городня,  

вул. Залізнична, буд. 76 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  



№ 7421489200:03:000:0654 

в межах с. Хотівля,  

Чернігівської області 

1.74 Цимбаліст Сергій Олександрович 

м. Городня, 

пров. Петрівський, буд. 42 

0,4000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:01:000:0218 

в межах с. Солонівка,  

Чернігівської області 

1.75 Костирко Валентина 

Олександрівна 

Городнянський район, 

с. Солонівка,  

вул. Святомиколаївська,  

буд. 11 А 

1,2000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:01:000:0219 

в межах с. Солонівка,  

Чернігівської області 

1.76 Кучук Микола Васильович 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Дружби, буд. 44 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421483600:01:002:0010 

в межах с. Деревини,  

Чернігівської області 

1.77 Дарда Тарас Петрович 

Городнянський район, 

с. Перепис, 

вул. Павлова, буд. 44 

 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487200:01:000:0160 

в межах с. Перепис,  

Чернігівської області 

1.78 Букатін Олексій Васильович  

Городнянський район, 

с. Сеньківка, 

пров. Дружби, буд. 6 

 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487500:01:000:0046 

в межах с. Сеньківка,  

Чернігівської області 

 

1.79 Кравченко Руслан Євгенійович 

Городнянський район, 

с. Мощенка, 

вул. Молодіжна, буд. 9 

1,8000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421486800:01:000:0226 

в межах с. Мощенка,  

Чернігівської області 

 



1.80 Горицька Надія Іванівна 

Городнянський район, 

с. Андріївка, 

вул. Травнева, буд. 12 

0,5000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421480400:01:000:0062 

в межах с. Андріївка,  

Чернігівської області 

1.81 Кравченко Марія Лазарівна 

Городнянський район, 

с. Пекурівка, 

вул. Центральна, буд. 224 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487000:01:000:0253 

в межах с. Пекурівка,  

Чернігівської області 

1.82 Скороход Ігор Дмитрович 

Городнянський район, 

с. Пекурівка, 

вул. Центральна, буд. 204 

1,5000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487000:01:000:0252 

в межах с. Пекурівка,  

Чернігівської області 

1.83 Борсук Людмила Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Солонівка, 

вул. Шатили, буд. 12 

0,9560 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:01:000:0221 

в межах с. Солонівка,  

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 


