
                                             

                                                                 

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  

 (вісімнадцята (36) сесія 7 скликання ) 

 

 

від  18жовтня  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 

садівництва комунальної власності за межами населених пунктів шляхом 

поділу раніше сформованих земельних ділянок, 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 Слепченко Валентина 

Михайлівна 

м. Городня,  

вул. Чернігівська, буд. 2, кв. 16 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Хрипівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  



1.2 Ромець Олександра Миколаївна 

м. Городня,  

вул. Осипенка, буд. 16 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Півнівщина 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.3 Мартиненко Олена Миколаївна 

Городнянський район,  

с. Кузничі, вул. Лугова, буд. 18 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Кузничі 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.4 Волошко Вікторія Василівна 

м. Городня,  

2 пров. Горького, буд. 1 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Кузничі 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.5 Мартиненко Микола Григорович 

Городнянський район,  

с. Кузничі, вул. Лугова, буд. 18 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Кузничі 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.6 Береза Євген Олександрович 

м. Городня,  

вул. Весняна, буд. 1-а 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Кузничі 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.7   Кінебас Михайло Федорович 

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  



1.8 Бондаренко Геннадій 

Олександрович 

Городнянський район,  

с. Хрипівка,  

вул. 1 Травня, буд. 144 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Здрягівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.9 Кирієнко Сергій Васильович 

м. Городня,  

вул. Незалежності, буд.74,кв. 32 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Здрягівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.10 Марченко Тетяна Анатоліївна 

Городнянський район,  

с. Солонівка,  

вул. Шатили, буд. 57 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Здрягівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.11 Волошко Людмила Миколаївна  

м. Городня,  

вул. Троїцька, буд. 17, кв. 45 

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 Волошко Катерина Андріївна  

м. Городня,  

вул. Троїцька, буд. 17, кв. 45 

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 Ляшко Оксана Остапівна 

м. Городня,  

вул. Шевченка, буд. 82, кв. 1 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Моложава 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  



1.14 Ляшко Олександра Петрівна 

м. Городня,  

вул. Шевченка, буд. 82, кв. 1 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Моложава 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.15 Нестеренко Ніна Остапівна 

м. Городня,  

вул. Шевченка, буд. 82 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Моложава 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.16 Нестеренко Семен Михайлович 

м. Городня, вул. Чумака, буд. 1 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Моложава 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.17 Березовський Максим 

Дмитрович 

м. Городня,  

вул. Чумака, буд. 3, кв. 6 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами м. Городня 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.18 Ромець Валентин 

Володимирович 

м. Городня,  

вул. Осипенка, буд. 16 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами м. Городня 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.19 Мельник Надія Василівна 

м. Городня,  

вул. Жовтнева, буд. 19 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами м. Городня 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  



1.20 Вещиков Анатолій Іванович 

м. Городня,  

вул. Жовтнева, буд. 11 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами м. Городня 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.21 Мереакре Роман Михайлович 

м. Городня,  

вул. Перемоги, буд. 72, кв. 55 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами м. Городня 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.22 Лебідь Катерина Михайлівна 

м. Городня,  

вул. Жовтнева, буд. 23 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. 

СолонівкаГороднянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.23 Немилостивий Володимир 

Володимирович 

Городнянський район,  

с. Солонівка,  

вул. Святомиколаївська, буд. 88 

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 Приходько Олександр 

Михайлович 

Городнянський район,  

с. Солонівка,  

вул. Святомиколаївська, буд. 82 

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 Немилостивий Максим 

Володимирович 

Городнянський район,  

с. Солонівка,  

вул. Святомиколаївська, буд. 62 

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 Заєць Маргарита Миколаївна 

Городнянський район,  

с. Солонівка,  

вул. Шатили, буд. 51 

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 Заєць Дмитро Миколайович 

Городнянський район,  

с. Солонівка,  

вул. Шатили, буд. 36 

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 Єфименко Дмитро Вікторович 

Городнянський район,  

с. Солонівка,  

вул. Шатили, буд. 12 

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 Спутай Наталія Миколаївна 

м. Городня,  

вул. Чумака, буд. 7, кв. 3 

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 Борсук Анна Ігорівна 

м. Городня,  

вул. Покровська, буд. 2 

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 Турейський Дмитро Ігорович 

м. Городня,  

вул. Покровська, буд. 2 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Солонівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  



1.32 Борсук Олексій Юрійович 

м. Городня,  

вул. 1-го Травня, буд. 50 а 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Солонівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.33 Волкова Марина Михайлівна 

м. Городня,  

вул. Незалежності, буд. 54, кв. 3 

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 Старунь Віра Миколаївна 

м. Городня,  

вул. З. Космодемянської,  

буд. 54, кв. 2 

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 Волкова Ольга Іванівна 

м. Городня,  

вул. 8 Березня, 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  

1.36 Волков Сергій Семенович 

м. Городня,  

вул. 8 Березня, 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  

1.37 Новик Тетяна Миколаївна 

м. Городня,  

вул. Незалежності, буд. 54, кв. 7 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Солонівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  



1.38 Чигир Вячеслав Анатолійович 

м. Городня,  

пров. Василівський, буд. 28 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Солонівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.39 Бодьо Ірина Сергіївна 

м. Городня,  

вул. 8 Березня, 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  

1.40 Бодьо Олексій Геннадійович 

м. Городня,  

вул. Незалежності, 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  

1.41 Волков Ігор Сергійович 

м. Городня,  

вул. 8 Березня, 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  

1.42 Мельник Тетяна Павлівна 

м. Городня,  

вул. Івана Дудка, буд. 69 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Солонівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.43 Кравченко Ганна Василівна 

м. Городня,  

вул. Зарічна, буд. 53 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Солонівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  



1.44 Кравченко Геннадій 

Миколайович 

м. Городня,  

вул. Зарічна, буд. 53 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Солонівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.45 Грабовець Микола Пилипович 

м. Городня,  

1 пров. 8 Березня, буд. 10 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Солонівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.46 Мельник Павло Миколайович 

Городнянський район,  

с. Солонівка,  

вул. Святомиколаївська, буд. 43 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Солонівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.47 Вучкан Тетяна Петрівна 

м. Городня,  

вул. Чернігівська, буд. 35 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Хрипівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.48 Кирієнко Тетяна Миколаївна 

м. Городня,  

вул. Незалежності,  

буд. 74, кв. 32 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Солонівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.49 Тупик Олександр Іванович 

м. Городня,  

вул. Троїцька, буд. 157 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Солонівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  



1.50 Поліщук Олена Миколаївна 

Городнянський район,  

с. Смичин,  

вул. Центральна, буд. 229 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Смичин 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.51 Науменко Ніна Григорівна 

Городнянський район,  

с. Смичин,  

вул. Центральна, буд. 186 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Смичин 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.52 Науменко Ярослав Іванович 

Городнянський район,  

с. Смичин,  

вул. Центральна, буд. 215 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Смичин 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.53 Кучерявенко Віктор 

Миколайович 

Городнянський район,  

с. Смичин,  

вул. Центральна, буд. 229 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Смичин 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.54 Іванчук Катерина 

Володимирівна 

Городнянський район,  

с. Моложава, 

вул. Горького, буд. 5 

0,0600 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами 

м. Городня в ст «Черемошне», 

вул. Грушева, 8 

 

1.55 Зулін Володимир Вікторович 

м. Городня,  

вул. Троїцька, буд. 108 

0,0600 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами 

м. Городня в ст «Черемошне», 

вул. Яблунева, 320 

 



1.56 Тихомиров Олег Олександрович 

м. Городня,  

вул. Будівельників, буд. 6 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами м. Городня 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.57 Тихомирова Юлія Михайлівна 

м. Городня,  

вул. Будівельників, буд. 6 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами м. Городня 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.58 Євдокимова Глафіра Дмитрівна  

м. Городня 

пров. Троїцькому, буд. 11 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Здрягівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.59 Євдокимов Борис Дмитрович 

м. Городня  

пров. Троїцькому, буд. 11 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Здрягівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.60 Євдокимова Маргарита 

Дмитрівна 

м. Городня  

пров. Троїцькому, буд. 11 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Півнівщина 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.61 Євдокимова Селена Дмитрівна 

м. Городня  

пров. Троїцькому, буд. 11 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Здрягівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  



1.62 Березовська Анастасія 

Олексіївна 

м. Городня  

вул. Чумака, буд. 3, кв. 6 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Півнівщина 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.63 Березовський Іван Олексійович 

м. Городня  

вул. Чумака, буд. 3, кв. 6 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Півнівщина 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.64 Івашина Людмила Миколаївна 

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  

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 


