
 

 

                                                                                                                        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  

 (чотирнадцята (32) сесія 7 скликання ) 

 

 

від  23 травня  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 

дляведення 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 Солоха Юрій Федорович                 

м. Городня,  

вул. 8го Березня, буд. 46 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Хотівля 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  



1.2 Солоха Галина Петрівна                 

м. Городня,  

вул. 8го Березня, буд. 46 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Хотівля 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.3 Батюк Зоряна Юріївна                 

м. Городня,  

вул. Мирославська, буд. 46 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Хотівля 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.4 Чопенко Іван Юрійович 

м. Городня,  

вул. Троїцька, буд.137 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Альошинське  

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.5 Чопенко Марина 

Володимирівна 

м. Городня,  

вул. Чумака, буд. 7, кв. 25 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Альошинське  

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.6 Мамай Ніна Андріївна 

Городнянський район,  

с. Дроздовиця,  

вул. Партизанська, буд. 4 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                                 

с. Дроздовиця  Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.7 Мамай Андрій Васильович 

Городнянський район,  

с. Дроздовиця,  

вул. Партизанська, буд. 4 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                                 

с. Дроздовиця  Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  



1.8 Штаненко Лариса Віталіївна 

Городнянський район,  

с. Дроздовиця,  

вул. 1 Травня, буд. 10 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                                 

с. Дроздовиця  Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.9 Нагорна Надія Іванівна 

Городнянський район,  

с. Дроздовиця,  

вул. 1 Травня, буд. 19 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                                 

с. Дроздовиця  Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.10 Годун Олена Володимирівна 

Городнянський район,  

с. Дроздовиця,  

вул. Заручанська, буд. 22 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                                 

с. Дроздовиця  Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.11 Целуйко Валентина  

Миколаївна 

м. Городня,  

вул. Саговська, буд. 30 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                                 

с. Здрягівка  Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.12 Целуйко Сергій Анатолійович 

м. Городня,  

вул. Саговська, буд. 30 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                                 

с. Здрягівка  Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.13 Дегтяр Богдан Геннадійович 

м. Городня,  

вул. 8го Березня, буд. 62 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                                 

с. Здрягівка  Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  



1.14 Шабуня Світлана Вікторівна 

м. Городня,  

вул. Хрипівська, буд. 8 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                                 

с. Здрягівка  Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.15 Шабуня Микола Миколайович 

Городнянський район,  

с. Здрягівка 

2 пров. Гагаріна, буд. 7 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                                 

с. Здрягівка  Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.16 Шабуня Володимир 

Миколайович 

Городнянський район,  

с. Здрягівка 

вул. Лісова, буд. 9 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                                 

с. Здрягівка  Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.17 Шабуня Андрій Миколайович 

Городнянський район,  

с. Слобода 

вул. Перемоги, буд. 44 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                                 

с. Здрягівка  Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.18 Шабуня Василь Миколайович 

Городнянський район,  

с. Слобода 

вул. Перемоги, буд. 44 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                                 

с. Здрягівка  Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.19 Батюк Олександр 

Володимирович 

м. Городня, 

вул. Мирославська, буд. 46 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                                 

с. Хотівля Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  



1.20 Солоха Наталія В’ячеславівна  

м. Городня, 

вул. 1го Травня, буд. 53в 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                                 

с. Хотівля Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.21 Криволап Ніна Прокопівна 

м. Городня, 

вул. Чумака, буд. 46 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                                 

с. Здрягівка Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.22 Криволап Володимир 

Васильович 

м. Городня, 

вул. Чумака, буд. 46 

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 Криволап Василь Григорович 

м. Городня, 

вул. Чумака, буд. 46 

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 Лобода Алла Василівна 

м. Городня, 

вул. Дружби, буд. 32 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                                 

с. Здрягівка Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.25 Лобода Сергій Васильович 

м. Городня, 

вул. Дружби, буд. 32 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                                 

с. Здрягівка Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  



1.26 Лобода Богдан Сергійович 

м. Городня, 

вул. Дружби, буд. 32 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                                 

с. Здрягівка Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.27 Козлов Валентин Іванович 

м. Городня, 

вул. Чумака, буд. 46, 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  

1.28 Турчин Володимир 

Олександрович 

Городнянський район 

с. Смичин,  

вул. Центральна, буд. 223 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                                 

с. Смичин Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.29 Науменко Сергій Іванович 

Чернігівський район 

с. Клочків,  

вул. 1го Травня, буд. 1, кв. 2 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                                 

с. Смичин 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 

 


