
                                                                                                                          

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’ятнадцята (37) сесія 7 скликання ) 

від  03 грудня  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.  Відмінити пункти1.8, 1.9, 1.13, 1.14, 1.15  рішення тринадцятої (31) сесії 

міської ради 7 скликання від 26 березня 2019 року «Про надання дозволу на 

оформлення земельних ділянок сільськогосподарського призначення за межами 

населених пунктів на землях Городнянської міської ради»в зв’язку  з поданими  

заявами  громадян, а саме:  

- гр. Мурого Володимира Івановича,  що мешкає за адресою:  м.  Городня  по  

вул. Перемоги, буд. 74, кв. 45; 

- гр. Савченко Артема Володимировича,  що мешкає за адресою:  м.  Городня  по  

вул. Троїцькій, буд. 137; 

- гр. Туза Валерія Олександровича,  що мешкає за адресою:  м.  Городня  по               

вул. Шевченка, буд. 103; 

- гр. Туз Поліни Володимирівни,  що мешкає за адресою:  м.  Городня  по                

вул. Шевченка, буд. 103; 

- гр. Савченко Оксани Валеріївни,  що мешкає за адресою:  м.  Городня  по           

вул. Троїцькій, буд. 137; 

2.  Відмінити пункти1.30, 1.31, 1.32 рішення сімнадцятої (35) сесії міської 

ради 7 скликання від 12 вересня 2019 року «Про надання дозволу на оформлення 



земельних ділянок сільськогосподарського призначення за межами населених 

пунктів на землях Городнянської міської ради»в зв’язку  з поданими  заявами  

громадян, а саме:  

- гр. Оглобля Валентина Петрівна,  що мешкає за адресою:  Городнянський 

район, с. Пекурівка, по вул. Молодіжній, буд. 17; 

- гр. Оглобля Зоя Генріхівна, що мешкає за адресою:  Городнянський район,                 

с. Пекурівка, по вул. Молодіжній, буд. 17; 

- гр. Левкович Володимир Миколайович, що мешкає за адресою:  м. Городня по 

вул. Незалежності, буд. 74, кв. 121; 

3. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність сільськогосподарського призначення комунальної 

власності орієнтовною площею: 

3.1 Грицюк Сергій Григорович 

м. Городня, 

1 пров. Зарічний, буд. 26 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами 

с.Берилівка Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

3.2 Попов Юрій Станіславович 

м. Городня,  

вул. Жовтнева, буд. 131 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами  

с.Берилівка Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

3.3 Бакуринський Валентин 

Миколайович 

м. Городня,  

вул. Молодіжна, буд. 39 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами 

с.Берилівка Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

3.4 Турейський Володимир Михайлович 

Городнянський район,  

с. Вокзал-Городня,  

вул. Лугова, 26 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами 

с.Берилівка Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  



3.5 Посохов Микола Михайлович 

Городнянський район,  

с. Вокзал-Городня,  

провул. 1 Травня, буд. 89, кв.15 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                             

с. Берилівка  Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

3.6 Денисенко Юлія Віталіївна 

м. Городня,  

провул. Петрівський, буд. 19 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Берилівка Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

3.7 Шпігар Вікторія Андріївна 

м. Городня, 

вул. Максимівська, 37 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Берилівка Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

3.8 Анікієнко Ірина Володимирівна 

м. Городня, 

вул. Носа, буд. 26 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Берилівка Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

3.9 Шпігар Сергій Іванович 

м. Городня, 

вул. Максимівська, буд. 6-а 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Берилівка Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

3.10 Вучкан Тетяна Василівна 

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  



3.11 Вучкан Артем Васильович 

м. Городня, 

вул. Троїцька, буд. 17, кв. 22 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Хрипівка Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

3.12 Могилевець Петро Іванович 

Городнянський район,  

с. Хрипівка,  

вул. 1 Травня, буд. 28 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Хрипівка Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

3.13 Бояринова Марія Архипівна 

м. Городня,  

вул. Троїцька, буд. 45  

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Хрипівка Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

3.14 Нагорна Валентина Вікторівна 

м. Городня, 

пров. Носа, буд. 10, кв. 1 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Кузничі Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

3.15 Перчак Антоніна Михайлівна 

м. Городня,  

вул. Осипенка, буд. 9 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Кузничі Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

3.16 Перчак Віктор Миколайович 

м. Городня,  

вул. Осипенка, буд. 9 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Кузничі Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  



3.17 Перчак Владислав Вікторович 

м. Городня,  

вул. Осипенка, буд. 9 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Кузничі Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

3.18 Осадча Віта Олександрівна 

м. Городня,  

вул. Шевченка, буд. 87а, кв. 1 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Кузничі Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

3.19 Заглада РоманМихайлович 

м. Городня, 

вул. Зарічна, буд. 45 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Кузничі Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

3.20 Калінько Тетяна Олексіївна 

м. Городня, 

вул. Свято-Миколаївська,  

буд. 106 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Кузничі Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

3.21 Нагорна Галина Іванівна 

м. Городня,  

пров. Носа, буд. 10, кв. 1 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Кузничі Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

3.22 Нагорний Віктор Іванович 

м. Городня, вул. Смекаліна, 

 буд. 7 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Кузничі Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  



3.23 Савченко Володимир Федорович 

м. Городня, вул. Троїцька,   

буд. 137 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Гніздище Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

3.24 Мурий Вадим Володимирович 

м. Городня, вул. Перемоги, буд. 74, 

кв. 45 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Гніздище Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

3.25 Волошко Ігор Олександрович 

м. Гродня, вул. Перемоги, 

буд. 75, кв. 35 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Берилівка Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення 

3.26 Мерзлов Юрій Миколайович 

м. Городня, вул. Незалежності,  

буд. 50, кв. 16 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Хотівля  Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення 

3.27 Книр Людмила Миколаївна 

м. Городня,  

вул. Свято-Миколаївська,  

буд. 100 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Хрипівка Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення 

3.28 Бологан Дмитро Сергійович 

м. Городня,  

вул. Жовтнева, буд. 84 

0,0600 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами м. Городня в ст 

«Черемошне»,                            

вул. Вербова, 40 



3.29 Сикальчук  Богдан Вікторович 

Городнянський район, 

с. Конотоп,  

вул. Б. Хмельницького, 15 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Конотоп  Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення 

3.30 Сикальчук Тетяна Василівна 

Городнянський район, 

с. Конотоп,  

вул. Б. Хмельницького, 15 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Конотоп  Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення 

3.31 Богдан Сергій  Васильович 

Городнянський район, 

с. Конотоп,  

вул. Б. Хмельницького, 15 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Конотоп  Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення 

3.32 Хомазюк Анатолій Миколайович 

Городнянський район,  

с. Вокзал-Городня, 

вул. 1 Травня, буд. 151 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Мощенка  Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення 

3.33 Жоголко Тетяна Петрівна 

Городнянський район, 

с. Пекурівка,  

вул. Центральна, буд. 26 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Політрудня 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення 

3.34 Жоголко Володимир Михайлович 

Городнянський район, 

с. Пекурівка,  

вул. Центральна, буд. 26 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Політрудня 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення 



3.35 Козел Михайло Миколайович 

Городнянський район, 

с. Пекурівка,  

вул. Молодіжна, буд. 11, кв. 2 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Політрудня 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення 

3.36 Козел Алла Володимирівна 

Городнянський район, 

с. Пекурівка,  

вул. Молодіжна, буд. 11, кв. 2 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Політрудня 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення 

3.37 Левкович Раїса Федорівна 

м. Городня,  

вул. Незалежності, буд. 74, кв. 121 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Політрудня 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення 

3.38 Левкович Володимир Миколайович 

м. Городня,  

вул. Незалежності, буд. 74, кв. 121 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Політрудня 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення 

3.39 Оглобля Зоя Генріхівна 

Городнянський район, 

с. Пекурівка,  

вул. Молодіжна, буд. 17 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Політрудня 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення 



3.40 Іващенко Лілія Григорівна 

м. Городня, 

вул. Свято Миколаївська, буд. 100 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Хотівля Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення 

3.41 Книр Марина Григорівна 

м. Городня, 

вул. Свято Миколаївська, буд. 100 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Хотівля, Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення 

3.42 Бондар Анастасія Станіславівна  

м. Городня, 

вул. Польова, буд. 43 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Гніздище, Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення 

3.43 Мура Ірина Іванівна 

м. Городня, 

вул. Перемоги, буд. 74, кв. 45 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Гніздище, Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення 

 

4. Фактичний розмір земельних ділянок уточнюється після виготовлення 

проектних документацій, які підлягають погодженню та затвердженню 

відповідно до вимог чинного законодавства. 

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

прийняття. 

 6. 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 


