
 

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  

 (сімнадцята (35) сесія 7 скликання ) 

 

 

від  12вересня  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 та для індивідуального 

садівництвакомунальної 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 Завада Євгеній 

ВолодимировичГороднянський 

район,  

с. Диханівка,  

вул. Попудренка, буд. 30 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с.Дроздовиця 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  



1.2 Козлов Сергій Олександрович 

м. Городня,  

вул. Молодіжна, буд. 56 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с.Дроздовиця 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.3 Козлова Надія Андріївна 

м. Городня,  

вул. Молодіжна, буд. 56 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с.Дроздовиця 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.4 Мазур Сергій Миколайович 

м. Городня,  

вул. Жовтнева, буд. 105 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Здрягівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.5 Самодід Олександр Васильович 

м. Городня,  

вул. Незалежності,  

буд. 74, кв. 78 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Здрягівка Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.6 Лопушко Тетяна Семенівна 

Городнянський район,  

с. Смичин,  

вул. Заводська, буд. 32 

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 Юрій Анатолійович 

Городнянський район,  

с. Смичин,  

вул. Центральна, буд. 227 

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 Хоменко Дмитро 

Володимирович 

Городнянський район,  

с. Смичин,  

вул. Центральна, буд. 178 

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 Пиниця Сергій Олегович 

Городнянський район,  

с. Смичин,  

вул. Заводська, буд. 36 

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 Кеня Олександр Васильович 

Городнянський район,  

с. Дібрівне,  

вул. Маркова, буд. 132 

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 Кеня Людмила Іванівна 

Городнянський район,  

с. Дібрівне,  

вул. Маркова, буд. 132 

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 Денисенко Леонід Васильович 

м. Городня, 

 пров. Петрівський, буд. 19 

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 Шуляк Марія Андріївна 

Городнянський район,  

с. Хотівля,  

вул. Попудренка, буд. 50 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Хотівля  Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  



1.14 Руденок Тетяна Сергіївна 

Городнянський район, 

с. Мощенка,  

вул. Цимбаліста, буд. 3 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Мощенка Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.15 Руденок Микола Сергійович 

Городнянський район, 

с. Мощенка,  

вул. Цимбаліста, буд. 3 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Мощенка  Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.16 Гловацька Наталія Олексіївна 

Городнянський район,  

с. Вокзал-Городня,  

вул. Вокзальна, буд. 11 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Солонівка  Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.17 Гловацький Владислав 

Олексійович 

Городнянський район,  

с. Вокзал-Городня,  

вул. Вокзальна, буд. 11 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Солонівка  Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.18 Костирко Оксана Леонідівна 

м. Городня,  

вул. Гагаріна, буд.17 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Солонівка  Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.19 Гловацька Оксана Василівна 

Городнянський район,  

с. Вокзал-Городня,  

вул. Вокзальна, буд. 11 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Солонівка  Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  



1.20 Силенко Тетяна Василівна 

Городнянський район,  

с. Солонівка,  

вул. Святомиколаївська,  

буд. 22-а 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Солонівка  Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.21 Костирко Андрій Васильович 

Городнянський район,  

с. Солонівка,  

вул. Святомиколаївська,  

буд. 22 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Солонівка  Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.22 Захара Володимр Миколайович 

Городнянський район,  

с. Солонівка,  

вул. Шатили, буд. 17 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Солонівка  Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.23 Колотий Віктор Миколайович 

м. Городня,  

вул. Мирославська, буд. 60 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Солонівка  Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.24 Гладченко Ігор Володимирович 

м. Городня, вул. 40 років 

Перемоги, буд. 67, кв. 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 Гатаулін Олександр 

Мелібайович 

м. Гродня, вул. Перемоги, 

буд. 73, кв. 39 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Хотівля Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення 



1.26 Гатауліна Наталія Миколаївна 

м. Городня, вул. Перемоги,  

буд. 73, кв. 39  

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Хотівля  Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення 

1.27 Філоненко Петро Васильович 

м. Городня, вул. Незалежності, 

буд. 34 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Хотівля  Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення 

1.28 Шуляк  Андрій Васильович 

м. Городня, вул. Івана Дудка, 

буд. 40 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Хотівля  Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення 

1.29 Шуляк Марія Олександрівна 

м. Городня, вул. Армійська,  

буд. 37 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Хотівля  Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення 

1.30 Оглобля Валентина Петрівна 

Городнянський район,  

с. Пекурівка,  

вул. Молодіжна, буд. 17 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Смичин  Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення 

1.31 Оглобля Зоя Генріхівна 

Городнянський район,  

с. Пекурівка,  

вул. Молодіжна, буд. 17 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Смичин  Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення 



1.32 Левкович Володимир 

Миколайович 

м. Городня, вул. Незалежності, 

буд. 74, кв. 121 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Смичин  Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення 

1.33 Миненко Людмила Михайлівна 

м. Городня,  

2 провулок, Чкалова, 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 

1.34 Миненко Юлія Володимирівна 

м. Городня,  

2 провулок, Чкалова, 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 

1.35 Миненко Володимир  

Миколайович 

м. Городня,  

2 провулок, Чкалова, 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 

1.36 Миненко Руслан Петрович 

Городнянський район, 

с. Політрудня, 

вул. Весняна, буд. 23 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Півнівщина  Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення 

1.37 Правда Юлія Вікторівна 

Городнянський район, с.  

Минаївщина,  

вул. Ягідна, буд. 7 

0,0600 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами 

м. Городня в ст «Черемошне», 

вул. Персикова, 134 

 



1.38 Сунко Олег Адамович 

м. Харків, вул. Індустріальна, 

буд. 1а, корп. 7, кв. 30 

0,0600 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами 

м. Городня в ст «Черемошне», 

вул. Калинова, 212 

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 виконаннямданогорішенняпокласти на постійну комісію 

Городнянської міської ради з питань комунальної власності, земельних 

відносин та охорони природи. 

 

Міський голова                                                                                        А. І.  Богдан 


