
                                                                                                           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  

  (дванадцята сесія 8 скликання) 

 

 

від  17 лютого 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 Надточій Альона Віталіївна 

Городнянський район, 

с. Деревини,  

вул. Миру, буд. 36 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487200:02:000:0014 

в межах с. Кусії,  

Чернігівської області  

1.2 Спода Тамара Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Хоробичі, 

вул. Гагаріна, буд. 91а, кв. 1 

 

1,6000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488800:02:000:0065 

в межах с. Хоробичі,  

Чернігівської області  



1.3 Сакуненко Віталій Іванович, 

Городнянський район, 

с. Ваганичі, 

вул. 1 Травня, буд. 41 

1,5000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421481600:01:000:0125 

в межах с. Ваганичі,  

Чернігівської області  

1.4 Столярова Ганна Михайлівна 

Городнянський район, 

с. Перепис,  

вул. Шевченка, буд. 20 

1,8000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487200:01:000:0161 

в межах с. Перепис,  

Чернігівської області 

1.5 Кульгейко Ніна Омелянівна 

Городнянський район, 

с. Володимирівка, 

вул. Маругівська, буд. 36 

0,5000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421482400:01:000:0239 

в межах с. Володимирівка,  

Чернігівської області  

1.6 Сакуненко Юлія Миколаївна, 

Городнянський район, 

с. Ваганичі, 

вул. 1 Травня, буд. 41 

 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421481600:01:000:0130 

в межах с. Ваганичі,  

Чернігівської області  

1.7 Зелена Надія Гнатівна 

Городнянський район, 

с. Хоробичі,  

вул. Амосова, буд. 27 

0,8454 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488800:02:000:0066 

в межах с. Хоробичі,  

Чернігівської області  

1.8 Римар Валентина Григорівна 

Городнянський район, 

с. Мощенка,  

вул. Цимбаліста, буд. 62 

0,1064 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421486800:01:000:0232 

в межах с. Мощенка,  

Чернігівської області  

1.9 Григоренко Віра Анатоліївна  

Городнянський район, 

с. Хоробичі, 

вул. Амосова, буд. 93 

 

1,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488800:02:000:5124 

в межах с. Хоробичі,  



Чернігівської області  

1.10 Довгошапко Таїна Антонівна 

Городнянський район, 

с. Хоробичі, 

вул. Шевченка, буд. 38 

 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421484800:03:000:0018 

в межах с. Карпівка,  

Чернігівської області  

1.11 Малофій Наталія Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Смичин, 

вул. Центральна, буд. 96 

0,6838 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487600:01:000:0361 

в межах с. Смичин,  

Чернігівської області  

1.12 Сорока Олександр Петрович 

Городнянський район, 

с. Дібрівне, 

вул. Широка, буд. 48 

0,4000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487600:02:000:0352 

в межах с. Дібрівне,  

Чернігівської області  

1.13 Козлов Олександр  

Геннадійович 

м. Городня, 

вул. Молодіжна, буд. 56 

 

1,7350 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421484000:03:000:0009 

в межах с. Диханівка,  

Чернігівської області  

1.14 Довгошапко Галина Іванівна 

Городнянський район, 

с. Хоробичі, 

вул. Амосова, буд. 45 

 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421484800:03:000:0019 

в межах с. Карпівка,  

Чернігівської області  

1.15 Коросташовець Сергій  

Миколайович 

Городнянський район, 

с. Пекурівка, 

вул. Центральна, буд. 168 

1,9784 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487000:01:000:0265 

в межах с. Пекурівка,  

Чернігівської області  

1.16 Симонок Олександр Олегович 

Городнянський район, 

с. Кусії,  

вул. Вишнева, буд. 32 

1,3000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487200:02:000:0013 



в межах с. Кусії,  

Чернігівської області  

1.17 Лапатко Юрій Володимирович 

Городнянський район, 

с. Володимирівка,  

вул. Миру, буд. 89 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421482400:01:000:0238 

в межах с. Володимирівка,  

Чернігівської області  

1.18 Гребень Жанна Юріївна 

Городнянський район, 

с. Пекурівка, 

вул. Молодіжна, буд. 3, кв. 1 

 

0,7000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487000:01:000:0264 

в межах с. Пекурівка,  

Чернігівської області  

1.19 Новик Сергій Михайлович  

Городнянський район, 

с. Деревини,  

вул. Дем’яненка, буд. 14 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487200:02:000:0011 

в межах с. Кусії,  

Чернігівської області  

1.20 Чоботар Алла Михайлівна 

м. Славутич, 

кв-л. Добринінський, буд. 13, кв. 

311 

2,0000 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487200:02:000:0012 

в межах с. Кусії,  

Чернігівської області  

1.21 Євсієнко Валентина Іванівна 

Городнянський район, 

с. Мощенка, 

вул. Покровська , буд. 9 

1,7440 га земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421486800:01:000:0229 

в межах с. Мощенка,  

Чернігівської області  

1.22 Драч Олександр Анатолійович 

Городнянський район, 

с. Ваганичі, 

вул. Горького, буд. 32 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421481600:01:000:0128 

в межах с. Ваганичі,  

Чернігівської області  

1.23 Снопок Михайло Володимирович 

Городнянський район, 

с. Ваганичі, 

вул. Горького, буд. 49 

2,0000 га 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  



 № 7421481600:01:000:0126 

в межах с. Ваганичі,  

Чернігівської області  

1.24 Драч Валентина Володимирівна 

Городнянський район, 

с. Ваганичі, 

вул. Горького, буд. 32 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421481600:01:000:0127 

в межах с. Ваганичі,  

Чернігівської області  

1.25 Драч Сніжана Олександрівна  

Городнянський район, 

с. Ваганичі, 

вул. Горького, буд. 32 

 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421481600:01:000:0129 

в межах с. Ваганичі,  

Чернігівської області  

1.23 Снопок Михайло Володимирович 

Городнянський район, 

с. Ваганичі, 

вул. Горького, буд. 49 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421481600:01:000:0126 

в межах с. Ваганичі,  

Чернігівської області  

1.24 Мазур Юрій Володимирович 

Городнянський район, 

с. Півнівщина, 

вул. Квітнева, буд. 47 

 

0,2170 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421489600:02:000:0120 

в межах с. Півнівщина,  

Чернігівської області  

1.25 Маляренко Дмитро 

Олександрович 

Городнянський район, 

с. Перепис, 

вул. 1 Травня, буд. 5 

2,000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487200:01:000:0162 

в межах с. Перепис,  

Чернігівської області  

1.26 Маляренко Олександр Ілліч 

Городнянський район, 

с. Перепис, 

вул. 1 Травня, буд. 5  

 

2,000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487200:01:000:0163 

в межах с. Перепис,  

Чернігівської області  



1.27 Хомазюк Григорій Михайлович 

м. Київ, 

вул. Йорданська, буд. 9-Б, кв. 76  

1,5527 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421486800:01:000:0234 

в межах с. Мощенка,  

Чернігівської області  

1.28 Денисенко Катерина Яковлівна 

Городнянський район, 

с. Старосілля, 

вул. Миру, буд. 78 

0,8348 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421480400:04:000:0052 

в межах с. Старосілля,  

Чернігівської області  

1.29 Козир Тетяна Сергіївна 

Городнянський район, 

с. Старосілля, 

вул. Миру, буд. 47 

0,5512 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421480400:04:000:0053 

в межах с. Старосілля,  

Чернігівської області  

1.30 Борисенко Денис Олександрович 

Городнянський район, 

с. Старосілля, 

вул. Молодіжна, буд. 2 

 

0,6469 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421480400:04:000:0404 

в межах с. Старосілля,  

Чернігівської області  

1.31 Шуляк Олександр Вікторович 

Городнянський район, 

с. Хотівля, 

вул. Михайлівська, буд. 14 

 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421489200:01:000:0281 

в межах с. Хотівля,  

Чернігівської області  

1.32 Михно Григорій  

Володимирович 

Городнянський район, 

с. Ваганичі, 

вул. Євреїнова, буд. 15 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421481600:01:000:0131 

в межах с. Ваганичі,  

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 


