
                                                                                                                  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 

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 Ханас Володимир Володимирович 

Городнянський район, 

с. Ясенівка, 

вул. Польова, буд. 17, кв. 2 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421410000:05:000:1486 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421410000:05:000:3394 

за межами м. Городня,  

Чернігівської області  

1.2 Чупик Наталія Петрівна 

м. Городня, 

вул. Лісова, буд. 2, кв. 3 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421410000:05:000:1478 



що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421410000:05:000:3478 

за межами м. Городня,  

Чернігівської області  

1.3 Чупік Віталій Анатолійович 

м. Городня, 

вул. Лісова, буд. 2, кв. 3 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421410000:05:000:1479 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421410000:05:000:3478 

за межами м. Городня,  

Чернігівської області  

1.4 Кульгейко Сергій Володимирович 

Городнянський район, 

с. Ясенівка, 

 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421410000:05:000:1480 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421410000:05:000:3478 

за межами м. Городня,  

Чернігівської області  

1.5 Дорошенко Оксана Володимирівна 

Городнянський район, 

с. Старосілля, 

вул. Молодіжна, буд. 15 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421410000:05:000:1477 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421410000:05:000:3478 

за межами м. Городня,  

Чернігівської області  

1.6 Кульгейко Володимир 

Петрович 

Городнянський район, 

с. Ясенівка, 

вул. Молодіжна, буд. 31 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421410000:05:000:1482 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421410000:05:000:3394 

за межами м. Городня,  



Чернігівської області  

1.7 Кононенко Олександр 

Володимирович 

Городнянський район, 

с. Ясенівка, 

вул. Молодіжна, буд. 20/2 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421410000:05:000:1483 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421410000:05:000:3394 

за межами м. Городня,  

Чернігівської області  

1.8 Кононенко Наталія Володимирівна 

Городнянський район, 

с. Ясенівка, 

вул. Центральна, буд. 4 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421410000:05:000:1484 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421410000:05:000:3394 

за межами м. Городня,  

Чернігівської області  

1.9 Іващенко Микола Олексійович 

м. Городня, 

вул. Західна, буд. 9 

1,9000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487300:02:000:0717 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487300:02:000:1106 

за межами с. Полісся,  

Чернігівської області  

1.10 Гузь Олександр Миколайович 

м. Городня, 

вул. Чернігівська, буд. 2, кв. 31 

1,9005 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487300:02:000:0718 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487300:02:000:1106 

за межами с. Полісся,  

Чернігівської області  

1.11 Мемех Андрій Миколайович 

Городнянский район, 

с. Полісся, 

вул. Першотравнева, буд. 110 

1,9000 га 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  



 № 7421487300:02:000:0721 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487300:02:000:1106 

за межами с. Полісся,  

Чернігівської області  

1.12 Ханас Марія Володимирівна 

Городнянський район, 

с. Ясенівка, 

вул. Польова, буд. 17, кв. 2 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421410000:05:000:1485 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421410000:05:000:3394 

за межами м. Городня,  

Чернігівської області  

1.13 Росол Максим Васильович 

Городнянский район, 

с. Полісся, 

вул. Першотравнева, буд. 101-А 

1,9000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487300:02:000:0722 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487300:02:000:1106 

за межами с. Полісся,  

Чернігівської області  

1.14 Зубкова Галина Василівна 

Городнянский район, 

с. Полісся, 

вул. Першотравнева, буд. 138 

1,9000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487300:02:000:0719 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487300:02:000:1106 

за межами с. Полісся,  

Чернігівської області  

1.15 Турок Наталя Юріївна 

Городнянский район, 

с. Полісся, 

вул. Молодіжна, буд. 3 

1,9000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487300:02:000:0723 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487300:02:000:1106 



за межами с. Полісся,  

Чернігівської області  

1.16 Луговська Людмила Анатоліївна 

Городнянський район, 

с. Полісся, 

вул. Першотравнева, буд. 70 

1,9000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487300:02:000:0720 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487300:02:000:1106 

за межами с. Полісся,  

Чернігівської області  

1.17 Іващенко Катерина Анатоліївна 

м. Городня, 

вул. Західна, буд. 9 

1,9000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487300:02:000:0716 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421487300:02:000:1106 

за межами с. Полісся,  

Чернігівської області  

1.18 Петров Дмитро Миколайович 

м. Городня,  

вул. Троїцька, буд. 17, кв. 82 

 

1,7425 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421481600:04:000:1195 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421481600:04:000:0902 

за межами с. Ваганичі,  

Чернігівської області  

1.19 Криволап Людмила Василівна 

Городнянський район,  

с. Пекурівка,  

вул. Центральна, буд. 22 

 

1,7425 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421481600:04:000:1194 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421481600:04:000:0902 

за межами с. Ваганичі,  

Чернігівської області  

1.20 Чорна Наталія Филимонівна 

Городнянський район, 

с. Хотівля, 

2,0000 га 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 



вул. Попудренко, буд. 61  

 

(01.03) кадастровий  

№ 7421489200:03:000:0658 

за межами с. Хотівля,  

Чернігівської області  

1.21 Кислуха Тетяна Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Конотоп, 

пров. Городнянський, буд. 5 

 

1,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421485200:02:000:0573 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421485200:02:000:0537 

за межами с. Конотоп,  

Чернігівської області  

1.22 Масляний Василь Максимович 

Городнянський район, 

с. Конотоп, 

вул. Городнянська, буд. 17 

 

0,8159 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421485200:02:000:0572 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421485200:02:000:0537 

за межами с. Конотоп,  

Чернігівської області 

1.23 Щербина Тетяна Степанівна 

Городнянський район,  

с. Конотоп, 

пров. Городнянський, буд. 2 

0,5000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421485200:02:000:0571 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421485200:02:000:0537 

за межами с. Конотоп,  

Чернігівської області 

1.24 Горбатко Наталія Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Ільмівка,  

вул. Коцюбинського, буд. 22а 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421484800:07:000:2258 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421484800:07:000:3600 

за межами с. Карпівка,  

Чернігівської області  



1.25 Горбатко Артем Віталійович 

Городнянський район, 

с. Ільмівка,  

вул. Коцюбинського, буд. 22а 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421484800:07:000:2257 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421484800:07:000:3600 

за межами с. Карпівка,  

Чернігівської області  

1.26 Коробко Микола Петрович 

м. Городня,  

вул. Горького, буд. 61 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421483200:04:000:0074 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421483200:04:000:3371 

за межами с. Гніздище,  

Чернігівської області  

1.27 Ніколаєнко Олександр 

Володимирович 

м. Городня,  

вул. 1 Травня, буд. 101 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421483200:04:000:0076 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421483200:04:000:3371 

за межами с. Гніздище,  

Чернігівської області  

1.28 Коробко Оксана  

Олександрівна 

м. Городня,  

вул. Горького, буд. 61 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421483200:04:000:0075 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421483200:04:000:3371 

за межами с. Гніздище,  

Чернігівської області 

1.29 Аношко Марина  

Олександрівна 

м. Городня, 

вул. Петрівська, буд. 40а 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421480400:05:000:0886 



що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421480400:05:000:0878 

за межами с. Андріївка,  

Чернігівської області 

1.30 Редюк Наталія Олександрівна 

м. Чернігів, 

вул. Коцюбинського, буд. 69, 

кв. 13 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421480400:05:000:0894 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421480400:05:000:0839 

за межами с. Старосілля,  

Чернігівської області  

1.31 Редюк Максим Петрович 

м. Чернігів, 

1 пров. Пархоменко,буд. 23 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421480400:05:000:0893 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421480400:05:000:0839 

за межами с. Старосілля,  

Чернігівської області 

1.32 Стародубець ІринаСергіївна 

м. Городня, 

вул. Незалежності, буд. 74, кв. 3 

1,4174 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421486800:04:000:1303 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421486800:04:000:0840 

за межами с. Гасичівка,  

Чернігівської області  

1.33 Смикун Олег Ігорович 

Городнянський район, 

с. Лемешівка, 

вул. Молодіжна, буд. 17 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421485600:04:000:1599 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421485600:04:000:2531 

за межами с. Лемешівка,  



Чернігівської області  

1.34 Коваль Олександр 

Миколайович 

Городнянський район, 

с. Лемешівка, 

вул. Гагаріна, буд. 116 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421485600:04:000:1601 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421485600:04:000:2531 

за межами с. Лемешівка,  

Чернігівської області  

1.35 Ребенок Тетяна Олександрівна 

Городнянський район, 

с. Бутівка, 

вул. Молодіжна, буд. 3, кв. 1 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421485600:04:000:1600 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421485600:04:000:2531 

за межами с. Лемешівка,  

Чернігівської області 

1.36 Бодьо Любов Федорівна 

м. Городня, 

вул. Перемоги, буд. 72, кв. 12 

 

1,7736 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421485600:04:000:1597 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421485600:04:000:1534 

за межами с. Лемешівка,  

Чернігівської області 

1.37 Коваль Валентина Анатоліївна 

Городнянський район, 

с. Лемешівка,  

вул. Попудренка, буд. 72, кв. 2 

1,8033 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421485600:04:000:1602 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421485600:04:000:2088 

за межами с. Лемешівка,  

Чернігівської області 

1.38 Торіна Тетяна Віталіївна 

м. Городня, 

вул. Перемоги, буд. 71, кв. 16 

 

2,0000 га 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  



 № 7421488000:02:000:0782 

за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області  

1.39 Торін Василь Георгійович  

м. Городня, 

вул. Перемоги, буд. 74, кв. 72 

 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0783 

за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області 

1.40 Пономаренко Аліна Віталіївна 

м. Чернігів, 

вул. Чернишевького, буд. 12, кв. 10  

 

1,9998 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421487200:03:000:3311 

за межами с. Перепис,  

Чернігівської області  

1.41 Непоп Андрій Олександрович 

м. Городня,  

вул. Максимівська, буд. 101 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421486400:11:000:1272 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421486400:11:000:1146 

за межами с. Залісся,  

Чернігівської області  

1.42 Бейзарова Світлана Сергіївна 

Городнянський район,  

с. Вокзал-Городня,  

вул. Лугова, буд. 24 

 

1,3484 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421485600:04:000:1473 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421486400:11:000:1146 

за межами с. Лемешівка,  

Чернігівської області  

1.43 Торін Андрій Васильович 

м. Городня, 

вул. Перемоги, буд. 71, кв. 16 

 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0785 

за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області  

1.44 Сизоненко Яна Миколаївна 

Городнянський район,  

с. Лемешівка, 

1,8035 га 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 



вул. Гагаріна, буд. 72, буд. 1   

 

(01.03) кадастровий  

№ 7421485600:04:000:1605 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421485600:04:000:1603 

за межами с. Лемешівка,  

Чернігівської області  

1.45 Прус Тетяна Вікторівна 

Городнянський район, 

с. Володимирівка 

вул. Попудренка, буд. 83 

 

1,9244 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421482400:04:000:3130 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421482400:04:000:3873 

за межами с. День-Добрий,  

Чернігівської області  

1.46 Коваленко Роман Васильович 

м. Городня, 

1 пров. Зарічний, буд. 34 

 

1,9027 га 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421482400:04:000:3129 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421482400:04:000:3873 

за межами с. День-Добрий,  

Чернігівської області  

1.47 Маляренко Юлія Михайлівна 

Городнянський район, 

с. Ільмівка, 

вул. Коцюбинського, буд. 4 

 

2,0000 га 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421484800:07:000:3665 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421484800:07:000:2101 

за межами с. Ільмівка,  

Чернігівської області  

1.48 Ребенок Володимир Іванович 

Городнянський район, 

с. Лемешівка, 

вул. Попудренка, буд. 75 

 

1,9144 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421485600:04:000:2576 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  



№ 7421485600:04:000:1493 

за межами с. Лемешівка,  

Чернігівської області  

1.49 Рудик Олег Анатолійович 

м. Городня, 

вул. Перемоги, буд. 70, кв. 22 

 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:02:000:0784 

за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області  

1.50 Ковальова Анастасія Петрівна 

Городнянський район, 

с. Володимирівка 

вул. Миру, буд. 284 

 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421482400:03:000:0786 

за межами  

с. Володимирівка,  

Чернігівської області  

1.51 Ягельська Наталя Геннадіївна 

Городнянський район, 

с. Володимирівка 

вул. Маругівська, буд. 4 

 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421482400:03:000:0789 

за межами  

с. Володимирівка,  

Чернігівської області  

1.52 Лоськова Марина Василівна 

Городнянський район, 

с. Володимирівка 

вул. Миру, буд. 119 

 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421482400:03:000:0787 

за межами  

с. Володимирівка,  

Чернігівської області  

1.53 Кравець Олександр Іванович 

м. Городня, 

вул. Шевченка, буд. 87а, кв. 3 

 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421482400:03:000:0784 

за межами  

с. Володимирівка,  

Чернігівської області  

1.54 Алексієнко Тетяна Петрівна 

Городнянський район, 

с. Хоробичі 

вул. Залізнична, буд. 39 

 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421482400:03:000:0783 

за межами  

с. Володимирівка,  



Чернігівської області  

1.55 Бутовець Сергій Леонідович 

Городнянський район, 

с. Володимирівка 

вул. Маругівська, буд. 75 

 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421482400:03:000:0785 

за межами  

с. Володимирівка,  

Чернігівської області  

1.56 Шишонок Юрій Вікторович 

м. Городня, 

вул. Носа, буд. 40 

 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421482400:03:000:0788 

за межами  

с. Володимирівка,  

Чернігівської області  

1.57 Смикун Ніна Олексіївна 

Городнянський район, 

с. Лемешівка, 

вул. Гагаріна, буд. 76 

1,8035 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421485600:04:000:1606 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421485600:04:000:1603 

за межами с. Лемешівка,  

Чернігівської області 

1.58 Торіна Людмила Афанасіївна 

м. Городня, 

вул. Перемоги, буд. 74, кв. 72 

 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:02:000:7474 

за межами с. Солонівка,  

Чернігівської області  

1.59 Прохоренко Артем Олександрович 

м. Городня, 

вул. Івана Дудка, буд. 12, кв. 2 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421483600:02:000:4823 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421483600:02:000:4535 

за межами с. Деревини,  

Чернігівської області 

1.60 Лепехо Олена Василівна 

м. Городня, 

пров. Чкалова, буд. 19 

2,0000 га 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 



 

 

(01.03) кадастровий  

№ 7421483600:02:000:4824 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421483600:02:000:4535 

за межами с. Деревини,  

Чернігівської області 

1.61 Прохоренко Олександр 

Миколайович 

м. Городня, 

вул. Івана Дудка, буд. 12, кв. 2 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421483600:02:000:4825 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421483600:02:000:4535 

за межами с. Деревини,  

Чернігівської області 

1.62 Прохоренко Ніна Миколаївна 

м. Городня, 

вул. Івана Дудка, буд. 12, кв. 2 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421483600:02:000:4826 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421483600:02:000:4535 

за межами с. Деревини,  

Чернігівської області 

1.63 Прохоренко Ігор Олександрович 

м. Городня, 

вул. Івана Дудка, буд. 12, кв. 2 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421483600:02:000:4827 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421483600:02:000:4535 

за межами с. Деревини,  

Чернігівської області 

1.64 Прохоренко Анна Василівна 

м. Городня,  

пров. Чкалова, буд. 19 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421483600:02:000:4828 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  



№ 7421483600:02:000:4535 

за межами с. Деревини,  

Чернігівської області 

1.65 Гладкий Олександр Сергійович 

м. Городня, 

вул. Хрипівська, буд. 5 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421483600:02:000:4829 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421483600:02:000:4535 

за межами с. Деревини,  

Чернігівської області 

1.66 Дегтяр Віталій Михайлович 

м.Городня,  

вул. Вишнева, буд. 29 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421483600:02:000:4830 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421483600:02:000:4535 

за межами с. Деревини,  

Чернігівської області 

1.67 Козак Юрій Федорович 

м. Городня,  

вул. Незалежності, буд. 48,кв. 11 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421483600:02:000:4831 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421483600:02:000:4535 

за межами с. Деревини,  

Чернігівської області 

1.68 Молойко Наталія Василівна 

Городнянський район,  

с. Смичин, 

вул. Центральна, буд. 6 

2,0000 га 

 

 

 

 

земельна ділянка для 

ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421483600:02:000:4832 

що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки  

кадастровий  

№ 7421483600:02:000:4535 

за межами с. Деревини,  

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 


