
                                                                                                                  

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 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 Григоренко Валентина  

Федорівна 

Городнянський район, 

с. Ільмівка, 

вул. Миру, буд. 58 

 

1,6900 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421484800:01:000:0231 

в межах с. Ільмівка,  

Чернігівської області  

 

1.2 Єрьоменко Валерій Анатолійович 

Городнянський район, 

с. Старосілля, 

вул. Миру, буд. 33 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  



 № 7421480400:04:000:0071 

в межах с. Старосілля,  

Чернігівської області  

1.3 Царенко Юлія Геннадіївна 

Городнянський район, 

с. Сеньківка, 

пров. Дружби, буд. 6 

 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487500:01:000:0047 

в межах с. Сеньківка,  

Чернігівської області  

 

1.4 Болотян Максим Анатолійович 

Городнянський район, 

с. Смичин, 

вул. Центральна, буд. 123 

0,8428 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487600:01:000:0356 

в межах с. Смичин,  

Чернігівської області 

 

1.5 Бондаренко Микола  

Анатолійович 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Миру, буд. 114 

0,1800 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421483600:01:000:0216 

в межах с. Деревини,  

Чернігівської області  

 

1.6 Висоцький Юрій Віталійович 

м. Городня, 

вул. Саговська, буд. 41 

 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421483600:01:000:0213 

в межах с. Деревини,  

Чернігівської області  

 

1.7 Грабовець Віктор Миколайович 

Городнянський район, 

с. Конотоп 

вул. Б.Хмельницького, буд. 11 

 

0,3761 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421485200:01:000:0325 

в межах с. Конотоп,  

Чернігівської області  

 

1.8 Іваненко Ганна Іванівна 

Городнянський район, 

с. Деревини 

вул. Миру, буд. 45 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  



 № 7421483600:01:000:0219 

в межах с. Деревини,  

Чернігівської області  

1.9 Тимошенко Тамара 

Володимирівна 

Городнянський район, 

с. Деревини 

вул. Дружби, буд. 23 

 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421483600:01:000:0214 

в межах с. Деревини,  

Чернігівської області  

 

1.10 Мойсєєнко Надія Володимирівна 

Городнянський район, 

с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 66 

 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487600:01:000:0360 

в межах с. Смичин,  

Чернігівської області  

 

1.11 Мойсєєнко Ганна Юріївна 

Городнянський район, 

с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 66 

 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487600:01:000:0359 

в межах с. Смичин,  

Чернігівської області  

 

1.12 Герасименко Федір Петрович 

м. Городня, 

вул. Перемоги, буд. 71, кв. 2 

 

1,8405 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421486800:02:001:0001 

в межах с. Гасичівка,  

Чернігівської області  

 

1.13 Ярош Людмила Юріївна 

Городнянський район, 

с. Хрипівка 

вул.Миру, буд. 19 

 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421489600:01:000:0518 

в межах с. Хрипівка,  

Чернігівської області  

 

 



1.14 Шоман Олександр Миколайович 

м. Городня, 

вул. Армійська, буд. 56а 

 

1,6514 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487500:01:000:0048 

в межах с. Сеньківка,  

Чернігівської області  

 

1.15 Шоман Олена Анатоліївна 

м. Городня, 

вул. Армійська, буд. 56а 

 

1,6447 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487500:01:000:0049 

в межах с. Сеньківка,  

Чернігівської області  

 

1.16 Євсієнко Віктор Ілліч 

Городнянський район, 

с. Мощенка 

вул. Покровська, буд. 9 

 

1,7440 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421486800:01:000:0221 

в межах с. Мощенка,  

Чернігівської області  

 

1.17 Свириденко Яна Олександрівна 

м. Городня, 

вул. Шевченка, буд. 99-а 

 

1,8530 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487000:01:000:0254 

в межах с. Пекурівка,  

Чернігівської області  

 

1.18 Свириденко Сергій Михайлович 

м. Городня, 

вул. Шевченка, буд. 99-а 

 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487000:01:000:0255 

в межах с. Пекурівка,  

Чернігівської області  

 

1.19 Слободська Ірина Яківна 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Миру, буд. 241 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421483600:01:000:0220 

в межах с. Деревини,  

Чернігівської області  

 



1.20 П’ятковська Надія Василівна 

Городнянський район, 

с. Пекурівка 

вул. Центральна, буд. 216 

 

1,0015 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487000:01:000:0256 

в межах с. Пекурівка,  

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 


