
                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  5 лютого  2020 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 для 

ведення особистого селянського господарства та для індивідуального 

садівництва 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 Рощина Олексій Олексійович 

Городнянський район 

с. Конотоп, 

вул. Шкільна, буд. 14 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.2 Косьміна Оксана Олексіївна 

Городнянський район 

с. Конотоп, 

вул. Щорса , буд. 26 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  



1.3 Рощина Юлія Олексіївна 

Городнянський район, 

с. Смичин, 

вул. Центральна, буд. 247 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.4 Рощина Михайло Олексійович 

Городнянський район 

с. Конотоп, 

вул. Щорса , буд. 26 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.5 Рощина Олександр Олексійович 

Городнянський район,  

с. Конотоп,  

вул. Щорса, буд. 26 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                             

с. Дібрівне Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.6 Спутай Олена Миколаївна 

м. Городня,  

вул. Чумака, буд. 7, кв. 3 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Дібрівне Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.7 Рощина Яна Олексіївна 

Городнянський район,  

с. Конотоп,  

вул. Щорса, буд. 26 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Дібрівне Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.8 Рощина Валентина Олексіївна 

Городнянський район,  

с. Конотоп,  

вул. Щорса, буд. 26 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Дібрівне Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  



1.9 Сорока Іван Дмитрович 

Городнянський район, 

С. Дібрівне, 

вул. Широка, буд. 8 

 

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 Дятел Світлана Григорівна 

Городнянський район,  

с. Конотоп,  

вул. Червоноармійська, буд. 6А 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Дібрівне Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.11 Юрченко Ігор Михайлович 

м. Городня, 

2 пров. Саговський, буд. 21 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Сеньківка Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.12 Юрченко Оксана Олександрівна 

м. Городня, 

2 пров. Саговський, буд. 21 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Сеньківка Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.13 Юрченко Крістіна Ігорівна 

м. Городня, 

2 пров. Саговський, буд. 21 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Сеньківка Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.14 Парфенюк Ольга Семенівна 

м. Городня, 

вул. Перемоги, буд. 74, кв. 25 

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 Карпенко Олена Федорівна 

м. Городня,  

вул. Незалежності, буд. 16 

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 Олексієнко Сергій Миколайович  

м. Городня,  

вул. Незалежності, буд. 16 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Гніздище, Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.17 Карпенко Юлія Сергіївна 

м. Городня,  

вул. Незалежності, буд. 16 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Гніздище, Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.18 Маланчук Денис Миколайович 

м. Городня,  

вул. Мирославська, буд.71 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Гніздище, Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.19 Аніщенко Алла Володимирівна 

м. Городня, 

вул. Лісова, буд. 1а кв.2 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Гніздище, Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.20 Аніщенко Ганна Михайлівна 

м. Городня, 

вул. Лісова, буд. 1а кв.2 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Гніздище, Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  



1.21 Аніщенко Олександр  

Володимирович 

м. Городня, 

вул. Лісова, буд. 1а кв.2 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Гніздище, Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.22 Аніщенко Володимир Миколайович 

м. Городня, 

вул. Лісова, буд. 1а кв.2 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Гніздище, Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.23 Маланчук Микола Миколайович 

м. Городня,  

вул. Мирославська, буд. 71 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Горошківка, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.24 Маланчук Світлана Анатоліївна 

м. Городня,  

вул. Мирославська, буд. 71 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Горошківка, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.25 Лешко Валентина Вікторівна 

Городнянський район, 

с. Мощенка, 

вул. Карпенка,буд. 6, кв. 2 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Мощенка. Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення 

1.26 Руденок Олександр Володимирович 

Городнянський район, 

с. Мощенка,  

вул. Цимбаліста, буд. 1 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Мощенка, Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення 



1.27 Руденок Сергій Володимирович 

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 

1.28 Руденок Людмила Миколаївна 

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 

1.29 Білоус Ліана Петрівна 

м. Городня, 

вул. Молодіжна, буд. 76 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Мощенка, Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення 

1.30 Рись Василь Миколайович 

м. Городня, 

вул. Молодіжна, буд. 76 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Мощенка, Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення 

1.31 Покормяхо Володимир 

Олександрович  

м. Городня, 

вул. Заводська, буд. 22 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Мощенка, Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення 

1.32 Жук Станіслав Михайлович 

м. Городня,  

вул. Чорного, буд.23 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Моложава, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення 



1.33 Жук Тетяна Анатоліївна 

м. Городня,  

вул. Чорного, буд. 23 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Моложава, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення 

1.34 Осадчий Олександр Данилович 

м. Городня,  

вул. Незалежності, буд. 74, кв. 110 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Кузничі, Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення 

1.35 Семеньок Олександр Сергійович 

Городнянський район, 

с. Вокзал-Городня,  

вул. 1 Травня, буд. 128 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Гніздище, Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення 

1.36 Сенюк Юрій Миколайович 

Городнянський район,  

с. Конотоп, вул. Колгоспна, буд. 4 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Конотоп,Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення 

1.37 Манжола Олена Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Конотоп, вул. Колгоспна, буд. 4 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Конотоп,Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення 

1.38 Сенюк Наталія Семенівна 

Городнянський район, 

с. Конотоп,  

2 пров. Щорса, буд. 5 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Конотоп,Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення 



1.39 Лях Валентина Миколаївна 

м. Городня,  

вул. Перемоги , буд. 43, кв. 1 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Конотоп,Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення 

1.40 Василець Євген Олександрович 

м. Чернігів, 

вул. Ціолковського, буд. 14, кв. 13 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Дібрівне, Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення 

1.41 Литвин Сергій Анатолійович 

м. Чернігів, 

вул. Коцюбинського, буд. 2, кв. 37 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Дібрівне, Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення 

1.42 Шестопал Галина Миколаївна 

м. Чернігів, 

вул. Стрілецька, буд. 1 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Дібрівне, Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення 

1.43 Зінченко Віталій Вікторович 

м. Чернігів, 

вул. І. Мазепи, буд. 37 г 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Дібрівне, Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення 

1.44 Силенко Тетяна Григорівна 

Городнянський район, 

с. Конотоп, вул. Шевченка, буд. 8 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Дібрівне, Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення 



1.45 Копаєв Олександр Олександрович 

м. Чернігів, 

вул. 1 Травня, буд. 189А, кв. 5 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Дібрівне, Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення 

1.46 Серенок Дмитро Олександрович 

м. Городня, вул. 1 Травня, буд. 7 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Дібрівне, Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення 

1.47 Співак Марина Олександрівна 

м. Городня, вул. 1 Травня, буд. 7 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Дібрівне, Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення 

1.48 Серенок Наталія Володимирівна 

м. Городня, вул. 1 Травня, буд. 7 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Дібрівне, Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення 

1.49 Ревко Наталія Сергіївна 

Городнянський район, 

с. Мощенка, вул. Цимбаліста, буд. 51 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Мощенка, Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення 

1.50 Хайлук Олена Петрівна 

м. Городня, вул. 8 Березня, буд. 26 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Мощенка, Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення 



1.51 Деркач Євген Федорович 

м. Городня,  

вул. Перемоги, буд. 74, кв. 68 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Сеньківка, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення 

1.52 Мельников Сергій Миколайович 

Городнянський район,  

с. Моложава, вул. Горького, буд. 23 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Моложава, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення 

1.53 Свириденко Микола Іванович 

Городнянський район,  

с. Моложава, вул. Горького, буд. 23 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Моложава, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення 

1.54 Завалій Валентина Іванівна 

м. Городня,  

вул. Братів Маригодових, буд. 32 

0,0900 га для  індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами м. Городня,                   

вул. Персикова, 131                     

ст. «Черемошне»                          

1.55 Хайлук Анатолій Анатолійович 

м. Городня, вул. 8 Березня, буд. 26  

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Мощенка, Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення 

1.56 Заєць Микола Михайлович                        

м. Городня, вул. Зарічна, буд. 55  

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Альошинське, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення 



1.57 Заєць Леоніда Платонівна                        

м. Городня, вул. Зарічна, буд. 55  

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Альошинське, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення 

1.58 Чугай  Віталій Михайлович 

м. Городня, пров. ім. Михайла 

Коцюбинського, буд. 11 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Будище, Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення 

1.59 Буша Ніна Михайлівна 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Підлісна, буд. 28 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Смичин, Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення 

1.60 Коробко Наталія Миколаївна 

м. Городня, 

вул. Перемоги, буд. 70, кв. 38 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Сеньківка, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення 

 

2. Фактичний розмір земельних ділянок уточнюється після виготовлення 

проектних документації, 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 


