
                                   

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  

 (дев’ята  (27) сесія 7 скликання) 

       

                                                               

від  07 листопада 2018 року 

        м. Городня 

Про надання дозволу на оформлення 

земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення за межами населених  пунктів  

на землях Городнянської міської ради  

    

 Розглянувши заяви та технічні матеріали щодо надання дозволу на 

виготовлення проектів  землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

ведення особистого селянського господарства комунальної власності за межами 

населених пунктів, керуючись ст. 25, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Земельним Кодексом України, Городнянська  

міська рада                              

                                           ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність сільськогосподарського призначення 

комунальної власності орієнтовною площею: 

1.1 Матвеєнко Юрій   

Михайлович 

с. Пекурівка,  

Городнянський  район 

вул. Центральна, буд. 54 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Пекурівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.2 Лахнеко Юрій Леонідович 

с. Пекурівка,  

Городнянський  район 

вул. Центральна, буд. 93 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Пекурівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  



1.3 Кравчук Олександр 

Вікторович 

с. Пекурівка,  

Городнянський  район 

вул. Центральна, буд. 64 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Пекурівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.4 Лещенко Владислав 

Анатолійович 

с. Пекурівка,  

Городнянський  район 

вул. Центральна, буд. 194 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Пекурівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.5 Бугаєвський Андрій  

Сергійович 

с. Пекурівка,  

Городнянський  район 

вул. Центральна, буд. 169 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Пекурівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.6 Бродець Олександр  

Олексійович 

с. Пекурівка,  

Городнянський  район 

вул. Гагаріна, буд. 6 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Пекурівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.7 Лашук Дмитро Михайлович  

с. Пекурівка,  

Городнянський  район 

вул. Гагаріна, буд. 5-а 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Пекурівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.8 Мося Михайло Вікторович 

с. Пекурівка,  

Городнянський  район 

вул. Лесі Українки, буд. 43 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Пекурівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  



1.9 Дудко Данило  

Володимирович 

с. Пекурівка,  

Городнянський  район 

вул. Набережна, буд. 46 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Пекурівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.10 Вальков Олексій  

Геннадійович 

с. Пекурівка,  

Городнянський  район 

вул. Молодіжна, буд. 9, кв. 1 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Пекурівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.11 Кошенко Володимир 

Миколайович 

м. Городня, вул. 40 років 

Перемоги, буд. 37 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Пекурівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.12 Шпилюн Сергій 

Володимирович 

м. Городня,  

вул. Чумака, буд. 7, кв. 28 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Пекурівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.13 Росомаха Роман 

Володимирович 

м. Городня,  

вул. Чумака, буд. 6, кв. 4 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Пекурівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.14 Бойко Сергій Олександрович 

м. Городня,  

вул. Заводська, буд. 18 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Пекурівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  



1.15 Дайнеко Олександр 

Миколайович 

м. Городня,  

вул. Калинова, буд. 78 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Пекурівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.16 Пантюшенко Вадим 

Сергійович 

м. Городня,  

вул. Волковича, буд. 49Г, кв.1 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Пекурівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.17 Демиденко Ігор Петрович 

м. Городня,  

вул. Максимівська, буд. 67 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Пекурівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.18 Старунь Артем Миколайович 

м. Городня,  

вул. Будівельників, буд. 29 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Пекурівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.19 Панфілов Анатолій 

Володимирович 

с. Хрипівка  

Городнянський район 

вул. 1го Травня, буд. 88 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Пекурівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.20 Марченко Юрій 

Олександрович 

с. Ясенівка  

Городнянський район 

вул. Польова, буд. 2 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Пекурівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  



1.21 Романчук Лариса Василівна  

м. Чернігів,  

вул. Надії, буд. 27 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Пекурівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.22 Романчук Володимир  

Іванович  

м. Чернігів,  

вул. Надії, буд. 27 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Пекурівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.23 Баглай Лариса Миколаївна 

м. Чернігів,  

вул. Гоголя, буд. 3, кв. 32 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Пекурівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.24 Баглай Володимир 

Анатолійович 

м. Чернігів,  

вул. Гоголя, буд. 3, кв. 32 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Пекурівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.25 Плутенко Олександр 

Миколайович 

м. Чернігів, вул. Феодосія 

Углицького, буд. 23 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Пекурівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.26 Плутенко Валентина 

Миколаївна 

м. Чернігів, вул. Перемоги, 

буд. 147,  кв. 36 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Пекурівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  



1.27 Єрмоленко Євгеній 

Олександрович 

м. Городня, вул. Перемоги, 

вул. 74, кв. 12 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Пекурівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельних ділянок уточнюється після виготовлення 

проектних документацій, які підлягають погодженню та затвердженню 

відповідно до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію Городнянської міської ради з питань комунальної власності, земельних 

відносин та охорони природи. 

 

 

Міський голова                                                                                         А. І.  Богдан 

 

 


