
                                                                                                   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  

(двадцять друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  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 Куліш Володимир Миколайович 

Городнянський район 

м. Городня, 

вул. Мирославська, буд. 83 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Здрягівка Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.2 Горицький Сергій Валентинович 

м. Городня,  

вул. 1-го Травня, буд. 88а/8 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Будище 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  



1.3 Маслов Валентин Ігорович 

м. Городня,  

вул. Петра Пиниці, буд. 3-б, кв.  1 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Будище 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.4 Маслова Яна Сергіївна 

м. Городня,  

вул. Петра Пиниці, буд. 3-б, кв.  1 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Будище 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.5 Гуцул Ольга Василівна 

м. Городня,  

вул. Зарічна, буд. 57 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Будище 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.6 Гуцул Василь Миколайович 

м. Городня,  

вул. Зарічна, буд. 57 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с. Будище 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.7 Талалай Тетяна Володимирівна 

м. Городня,  

вул. Молодіжна, буд. 19 

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 Талалай Анатолій Миколайович 

м. Городня,  

вул. Польова, буд. 10 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                 

с. Хрипівка Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  



1.9 Коган Ярослав Олександрович 

м. Городня, 

вул. Гагаріна, буд. 8 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                 

с. Мощенка Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.10 Будник Марина Сергіївна 

м. Городня, 

вул. Гагаріна, буд. 8 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                 

с. Мощенка Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.11 Безпалий Анатолій Миколайович 

м. Городня,  

1 пров. Чкалова, буд. 6, 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  

1.12 Безпала Ірина Олександрівна 

м. Городня,  

1 пров. Чкалова, буд. 6, 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  

1.13 Страдомська Наталія Михайлівна 

м. Городня,  

вул. Шевченка, буд. 32 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                 

с. Солонівка Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.14 Жданюк Наталія Дмитрівна 

м. Городня,  

1 пров. Зарічний, буд. 19 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                 

с. Солонівка Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  



1.15 Пірак Наталія Володимирівна 

м. Городня,  

вул. Молодіжна, буд. 84 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                 

с. Солонівка Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.16 Хіхлухо Валентина Михайлівна 

м. Городня,  

вул. Максимівська, буд. 98 

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 Авраменко Дмитро Миколайович 

м. Городня,  

вул. Чумака, буд. 8, кв. 27 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                 

с. Пекурівка Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.18 Авраменко Алла Володимирівна 

м. Городня,  

вул. Чумака, буд. 8, кв. 27 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                 

с. Пекурівка Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.19 Дорошенко Богдан Петрович 

м. Городня,  

вул. Петра Пиниці, буд. 4 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                 

с. Пекурівка Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.20 Рева Руслан Олегович 

м. Городня,  

вул. Чернігівська, 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  



1.21 Сергієнко Валерій Петрович 

м. Городня,  

вул. Будівельників, 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  

1.22 Шатило Юрій Миколайович 

м. Городня,  

вул. Свято Миколаївська, буд. 27 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                 

с. Хотівля Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.23 

 

Швильов Андрій Сергійович 

м. Городня,  

вул. Перемоги, буд. 70, кв. 30 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                 

с. Хотівля Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.24 Авраменко Олександр 

Олександрович 

м. Городня, вул. Нова, буд. 4 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                 

с. Кузничі Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.25 Кисіль Вячеслав Григорович 

Городнянський район,  

с. Гніздище, вул. 9 Травня, буд. 28 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                 

с. Кузничі Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.26 Приходько Ірина Миколаївна 

Городнянський район,  

с. Кузничі, вул. Садова, 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  



1.27 Бокач Олена Михайлівна 

Городнянський район,  

с. Кузничі, вул. Садова, буд. 28 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                 

с. Кузничі Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.28 Тимошенко Лідія Михайлівна 

Городнянський район,  

с. Хрипівка, вул. 1 Травня, 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  

1.29 Герман Наталія Володимирівна 

Городнянський район,  

с. Конотоп, вул. Щорса, буд. 83-є 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                 

с. Конотоп Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.30 Грабовець Марія Романівна 

Городнянський район,  

с. Конотоп, вул. Шкільна, буд. 6 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                 

с. Конотоп Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.31 Сикальчук Людмила Федорівна 

Городнянський район,  

с. Конотоп,  

вул. Б. Хмельницького, буд. 15 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                 

с. Конотоп Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.32 Дегтяр Віталій Михайлович 

м. Городня,  

вул. Вишнева, буд. 29 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                 

с. Дібрівне Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  



1.33 Нянченко Кароліна Володимирівна 

Городнянський район,  

с. Дібрівне,  

вул. Підлісна, буд. 61 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                 

с. Смичин Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.34 Кравченко Тетяна Сергіївна 

Городнянський район,  

с. Пекурівка,  

вул. Центральна, буд. 231 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                 

с. Смичин Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.35 Адріянова Ніна Іванівна 

м. Городня,  

вул. Троїцька, буд. 62 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                 

с. Смичин Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.36 Тупик Андрій Васильович 

м. Городня,  

вул. 1 Травня, буд. 23, кв. 8 

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 Сердюк Євгеній Анатолій 

м. Городня,  

вул. Армійська, буд. 92 

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 Аксьоненко Василь Володимирович 

м. Городня,  

вул. Тиха, буд. 8 

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 Губська Ольга Григорівна 

м. Городня,  

вул. Садова, буд. 16 

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 Губський Іван Євгенійович 

м. Городня,  

вул. Садова, буд. 16 

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 Аксьоненко Наталія Сергіївна 

м. Городня,  

вул. Шевченка, буд. 50, 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  

1.42 Сердюк Анатолій Миколайович 

м. Городня,  

вул. Чумака, буд. 5, кв. 9 

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 Могилевець Світлана Володимирівна 

м. Чернігів,  

вул. Героїв Чорнобиля, буд. 3, кв. 87 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                 

с. Конотоп Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення на виконання 

рішення Городнянського 

районного суду від 08 січня 

2013 року 

1.44 Тупик Олена Володимирівна 

Городнянський район,  

с. Конотоп,  

вул. Щорса, буд. 83-є 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                 

с. Конотоп Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення на виконання 



рішення Городнянського 

районного суду від 08 січня 

2013 року 

1.45 Попова Тетяна Григорівна 

Городнянський район,  

с. Дібрівне, вул. Підлісна, буд. 91  

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                 

с. Смичин Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.46 Щербина Микола Олексійович 

Городнянський район,  

с. Смичин, вул. Центральна, буд. 141 

0,3500 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                 

с. Смичин Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.47 Сорока Тетяна Іванівна 

Городнянський район,  

с. Смичин, вул. Центральна, буд. 216 

1,3000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                 

с. Смичин Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.48 Ларченко Парасковія Луківна 

Городнянський район,  

с. Смичин, вул. Центральна, буд. 203 

1,3000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                 

с. Смичин Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.49 Лашук Ольга Пилипівна 

Городнянський район,  

с. Смичин, вул. Центральна, буд. 117 

1,3000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                 

с. Смичин Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  



1.50 Ізотова Марина Олександрівна 

Городнянський район,  

с. Смичин, вул. Центральна, буд. 154 

1,3000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                 

с. Смичин Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.51 Павлусенко Михайло Григорович 

Городнянський район,  

с. Смичин, вул. Заводська, буд. 37 

1,3000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                 

с. Смичин Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.52 Костюкова Тетяна Валеріївна 

Городнянський район,  

с. Хрипівка, вул. 1 Травня, буд. 10 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                 

с. Здрягівка Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.53 Самойленко Юлія Юріївна 

Городнянський район,  

с. Солонівка,  

вул. Святомиколаївська, 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  

1.54 Самойленко Оксана Миколаївна 

Городнянський район,  

с. Солонівка,  

вул. Святомиколаївська, 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  

1.55 Світличний Дмитро Віталійович 

м. Городня, 

вул. Мирославська, буд. 32 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                 

с. Солонівка Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  



1.56 Світличний Олександр Дмитрович 

м. Городня, 

вул. Мирославська, буд. 32 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                 

с. Солонівка Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.57 Світлична Ольга Петрівна 

м. Городня, 

вул. Мирославська, буд. 32 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                 

с. Солонівка Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.58 Амельченко Олександр  

Миколайович 

м. Городня, 

вул. Мирославська, 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  

1.59 Амельченко Альона Юріївна 

м. Городня, 

вул. Мирославська, 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  

1.60 Турейський Віталій Вікторович 

м. Городня, 

вул. Жовтнева, буд. 14 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                 

с. Солонівка Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.61 Василишин Олександр Васильович 

м. Городня, 

вул. Свято Миколаївська, буд. 56 

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 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 


