
                                                                            

                                                                                                          проект 

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  

 (тринадцята (31) сесія 7 скликання ) 

від  07 березня  2019 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 Старунь Микола 

Олександрович 

м. Городня,   

вул. Будівельників, буд. 29 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Смичин 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.2 Білоус Єгор Васильович 

с. Гостомель, Київська обл.,  

вул. Проскурівська, буд. 1 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Смичин 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  



1.3 Беребера Ігор Петрович 

м. Городня,  

вул. Піонерська, буд. 3-Б, кв. 2 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Смичин 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.4 Беребера Олеся Петрівна 

м. Городня,  

вул. Піонерська, буд. 3-Б, кв. 2 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Смичин 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.5 Курта Андрій Вікторович 

м. Городня,  

1 пр. Незалежності, буд. 11 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Смичин 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.6 Курта Віктор Іванович 

м. Городня,  

1 пр. Незалежності, буд. 11 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Смичин 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.7 Голован Алла Юріївна 

м. Городня,  

вул. Троїцька, буд. 44а 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Смичин 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.8 Мереакре Віра Петрівна 

м. Городня,  

вул. Перемоги, буд. 2-а 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Смичин 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  



1.9 Мереакре Михайло 

Васильович 

м. Городня, 

вул. Перемоги, буд. 72, кв. 55 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Смичин 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.10 Шпігар Світлана 

Володимирівна 

м. Городня, 

вул. Максимівська, буд. 6-а 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Смичин 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.11 Розенко Юрій Петрович 

м. Городня,  

вул. Незалежності,  

буд. 74, кв. 83 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Смичин 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.12 Маклюк Олексій Петрович  

м. Городня, 

2 пров. Калиновий, буд. 3 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Смичин 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.13 Калінько Володимир 

Федосійович 

м. Городня, 

вул. Свято - Миколаївська, 

 буд. 106 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Смичин 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.14 Крупеніч Надія Іванівна 

м. Городня,  

2 пров. 8 – го Березня, буд. 53 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Смичин 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  



1.15 Крупеніч Володимир 

Миколайович 

м. Городня,  

2 пров. 8 – го Березня, буд. 53 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Смичин 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.16 Костирко Володимир 

Федорович 

Городнянський район, 

с. Солонівка,  

вул. Святомиколаївська, 

 буд. 119 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Солонівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.17 Спутай Сергій Миколайович 

м. Городня, 

вул. Чумака, буд. 7 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Солонівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.18 Колотий Микола Сергійович 

м. Городня, 

вул. 8 - Березня, буд. 81 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Півнівщина  

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.19 Бойко Ольга Миколаївна 

м. Городня,  

вул. Калача, 

 буд. 12 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Півнівщина  

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.20 Дмуха Галина Мойсіївна 

м. Городня,  

вул. Армійська, буд. 8 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Хрипівка  

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  



1.21 Слєпченко Сергій 

Анатолійович 

м. Городня,  

вул. Армійська, буд. 12 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Хрипівка  

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.22 Деговець Володимир 

Леонідович 

м. Городня,  

вул. Чернігівська,  

буд. 41, кв. 2 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Здрягівка  

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.23 Деговець Денис Леонідович 

м. Городня,  

вул. Чернігівська,  

буд. 41, кв. 2 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Здрягівка  

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.24 Шуляк Андрій Сергійович 

м. Городня, вул. Носа, буд. 1 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Солонівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.25 Шуляк Оксана Василівна 

м. Городня, вул. Носа, буд. 1 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Солонівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.26 Шуляк Олександр Сергійович 

м. Городня, 

вул. Чумака, буд. 2, кв. 11 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Солонівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  



1.27 Шуляк Ольга Вікторівна 

м. Городня, 

вул. Чумака, буд. 7, кв. 4 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Солонівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.28 Сова Валентина Федорівна 

м. Городня, 

вул. Чернігівська, буд. 4, кв. 17 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Солонівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.29 Бондар Віктор Никифорович 

м. Городня, 

пров. Волковича, буд. 1 а 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Солонівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.30 Мемех Андрій Миколайович 

Городнянський район,  

с. Полісся,  

вул. Першотравнева, буд. 110 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Солонівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.31 Ткаченко Анатолій Іванович 

Городнянський район, 

 с. Хрипівка,  

вул. Лугова, буд. 31 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Півнівщина 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.32 Ітченко Віталій Вікторович  

м. Городня, 

вул. Саговського, буд. 28 - а 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Здрягівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  



1.33 Костирко Андрій 

Володимирович 

Городнянський район, 

 с. Солонівка,  

вул. Святомиколаївська,  

буд. 11 - а 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Солонівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.34 Покормяхо Павло Вікторович 

Городнянський район, 

 с. Солонівка,  

вул. Святомиколаївська,  

буд. 38 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Солонівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.35 Єфіменко Людмила 

Миколаївна  

м. Городня,  

вул. Перемоги, буд. 73, кв.11 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Здрягівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.36 Березовська Тамара Олексіївна 

м. Городня, 

 вул. Чумака, буд. 3, кв. 6 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Здрягівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.37 

 

Березовський Дмитро Іванович 

м. Городня, 

 вул. Чумака, буд. 3, кв. 6 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Здрягівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.38 Грищенко Юрій Михайлович 

м. Городня, 

вул. Смекаліна, буд. 6 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Здрягівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  



1.39 Ігнатенко Ольга 

Володимирівна  

м. Городня,  

вул. Перемоги, буд. 72, кв. 59 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Здрягівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.40 Сліпець Анатолій Віталійович 

м. Городня, 

 вул. Троїцька, буд. 54 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Здрягівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.41 Сліпець Олена Олександрівна 

м. Городня, 

 вул. Троїцька, буд. 54 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Здрягівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.42 Безпалий Анатолій 

Миколайович  

м. Городня,  

пров. Чкалова, буд. 6, кв. 3 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Пекурівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.43 Безпала Ірина Олександрівна  

м. Городня,  

пров. Чкалова, буд. 6, кв. 3 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Пекурівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.44 Губський Олексій Іванович 

м. Городня,  

вул. Садова, буд. 16 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Хотівля 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  



1.45 Олексієнко Ярослав 

Вікторович  

м. Городня 

2 пров. Зарічний, буд. 44 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Хотівля 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.46 Сиз Сергій Віталійович 

м. Городня,  

вул. Жовтнева, буд. 127 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Хотівля 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.47 Грицюк Григорій Сергійович 

м. Городня,  

1 пров. Зарічний, буд. 26 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Хотівля 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.48 Приходько Віктор Вікторович 

м. Городня  

2 пров. 8 Березня, буд. 31 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Хотівля 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.49 Олексієнко Денис Вікторович 

м. Городня, 

вул. Шевченка буд. 12, кв. 2 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Хотівля 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.50  Лутченко Роман Михайлович 

м. Городня,  

вул. Волковича, буд. 22 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Хотівля 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  



1.51 Бондаренко Володимир 

Миколайович  

м. Городня,  

вул. Зарічна, буд. 9 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Хотівля 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.52 Старунь Богдан Миколайович 

м. Городня,  

вул. Будівельників, буд. 29 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Хотівля 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.53 Примак Максим Григорович  

м. Городня,  

вул. Дружби, буд. 23  

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Хотівля 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.54 Дударенко Микола Петрович 

м. Городня,  

вул. Калинова, буд. 54  

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Хотівля 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.55 Журило Максим Анатолійович 

Городнянський район,  

с. Хрипівка,  

вул. 1 Тправня, буд. 81 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Хотівля 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.56 Телушко Володимир 

Михайлович м. Городня,  

1 пров. Зарічний, буд. 2 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Хотівля 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  



1.57 Герасименко Анна Сергіївна 

м. Городня, 

 вул. Перемоги, буд. 73, кв. 50 

0,0600 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами 

м. Городня в ст «Черемошне»,  

вул. Ягідна, 152 

 

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 

 


