
 

                                                                      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  

 (двадцята (38) сесія 7 скликання ) 

 

 

від  23 грудня  2019 року 

        м. Городня 

Про наданнядозволу 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 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 Мурий Володимир Іванович 

м. Городня,  

вул. Перемоги, буд. 74, кв. 45 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Стовпівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  



1.2 Туз Валерій Олександрович 

м. Городня,  

вул. Шевченка, буд. 103 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Стовпівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.3 Туз Поліна Володимирівна 

м. Городня,  

вул. Шевченка, буд. 103 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Стовпівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.4 Авраменко Ольга Павлівна 

м. Городня,  

вул. Чернігівська, буд. 4, кв. 16 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Берилівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.5 Кінебас Антоніна Миколаївна 

м. Городня,  

вул. Армійська, буд. 12 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Берилівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.6 Кінебас Михайло Федорович 

м. Городня,  

вул. Армійська, буд. 12 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Берилівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.7   Нагорнюк Надія Василівна 

м. Городня,  

вул. Армійська, буд. 12 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Берилівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  



1.8 Шулдик Ірина Олександрівна 

м. Городня,  

вул. Незалежності, буд. 74, кв. 81 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Берилівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.9 Шулдик Антон Сергійович 

м. Городня,  

вул. Незалежності, буд. 74, кв. 81 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Берилівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.10 Шулдик Тетяна Сергіївна 

м. Городня,  

вул. Незалежності, буд. 74, кв. 81 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Берилівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.11 Шулдик Сергій Миколайович 

м. Городня,  

вул. Незалежності, буд. 74, кв. 81 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Берилівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.12 Заглада Володимир Михайлович 

м. Городня,  

вул. Зарічна, буд. 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 Кульчицький Василь 

Людвигович 

м. Городня,  

вул. Незалежності буд. 50, кв. 13 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Гніздище  

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  



1.14 Кульчицький Владислав 

Васильович 

м. Городня,  

вул. Незалежності буд. 50, кв. 13 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Гніздище 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.15 Кульчицька Наталія  

Володимирівна 

м. Городня,  

вул. Незалежності буд. 50, кв. 13 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Гніздище 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.16 Єрмолова Наталія Михайлівна 

м. Городня, вул. Миру, буд. 14 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Мощенка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.17 Чехман Валентина Прокопівна 

м. Городня,  

вул. Західна, буд. 13 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Мощенка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.18 Хавкатун Валерій Анатолійович 

м. Городня,  

вул. Молодіжна, буд. 52 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Смичин 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.19 Непоп Микола Андрійович 

м. Городня,  

вул. Шатило, буд. 10 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Мощенка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  



1.20 Непоп Володимир Миколайович 

м. Городня,  

вул. Жовтнева, буд. 12 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Мощенка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.21 Баранова Ольга Володимирівна 

м. Городня,  

вул. Західна, буд. 13 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Мощенка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.22 Сіллер Олександр Леонідович 

м. Городня,  

вул. Жовтнева, буд. 88 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                                

с. Дроздовиця  Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.23 Сіллер Наталія Олегівна 

м. Городня,  

вул. Жовтнева, буд. 88 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Дроздовиця Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.24 Слюнькова Наталія Леонідівна 

м. Городня,  

вул. Чернігівська, буд. 4, кв. 7 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Дроздовиця Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.25 Савченко Артем Володимирович 

м. Київ,  

вул. Коновальця Івана, буд.38 

військова частина 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Стовпівка Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  



1.26 Савченко Оксана Валеріївна 

м. Київ,  

вул. Коновальця Івана, буд.38 

військова частина 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Стовпівка 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 виконаннямданогорішенняпокласти на постійну комісію 

Городнянської міської ради з питань комунальної власності, земельних 

відносин та охорони природи. 

 

Міський голова                                                                   А. І.  Богдан 


