
                                                                                                      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 третя (41) сесія 7 скликання ) 

 

від  11 червня  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 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 Батюк Юрій Олексійович 

Городнянський район 

м. Городня, 

вул. Максимівська, буд. 94 Б 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами с.Кузничі 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.2 Батюк Тетяна Анатоліївна 

Городнянський район 

м. Городня, 

вул. Максимівська, буд. 94 Б 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                 

м. Городня Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  



1.3 Хихлуха Сергій Васильович 

Городнянський район, 

с. Володимирівка 

вул. Магурівська, буд. 4 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                 

с. Володимирівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.4 Пінчук Володимир Миколайович 

м. Городня, 

вул. Незалежності, буд. 54, кв. 3 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                 

с. Хрипівка Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.5 Павлович Юлія Анатоліївна 

Городнянський район, 

с. Вокзал – Городня, 

вул. Залізнична, буд. 16 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                 

с. Хрипівка Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.6 Павлович Дмитро Миколайович 

м. Городня,  

3 пров. Чернігівський, буд. 2 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                 

с. Хрипівка Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.7 Павлович Олександра Дмитрівна 

м. Городня,  

3 пров. Чернігівський, буд. 2 

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 Крутік Олена Федорівна 

м. Городня,  

вул. Покровська, буд. 3 а 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                 

с. Солонівка Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  



1.9 Крутік Борис Семенович 

м. Городня,  

вул. 1 Травня, буд. 63 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                 

с. Солонівка Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.10 Крутік Олег Борисович 

м. Городня,  

вул. Незалежності, буд. 74, кв. 73 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                 

с. Солонівка Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.11 Хрипта Яна Борисівна 

м. Городня,  

вул. Незалежності, буд. 66 а, 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  

1.12 Лисенко Світлана Миколаївна 

м. Городня,  

вул. Жовтнева, 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  

1.13 Лисенко Дарія Олексіївна 

м. Городня,  

вул. Жовтнева, 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  

1.14 Корейша Олександр Миколайович 

м. Городня,  

вул. Незалежності, буд. 74, кв. 11 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                 

с. Солонівка Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  



1.15 Лисенко Олексій Анатолійович 

м. Городня,  

вул. Незалежності, буд. 74, 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  

1.16 Василишина Наталія Михайлівна 

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  

1.17 Моторна Світлана Григорівна 

м. Городня, вул. Стеби, 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  

1.18 Гречухо Олександр Михайлович 

Городнянський район,  

с. Солонівка, 

вул. Шатили, буд. 41 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                 

с. Солонівка Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.19 Любивець Наталія Михайлівна 

Городнянський район,  

с. Солонівка, 

вул. Шатили, буд. 39 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                 

с. Солонівка Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.20 Шатило Володимир Васильович 

Городнянський район,  

с. Солонівка, 

вул. Шатили, буд. 109 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                 

с. Солонівка Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  



1.21 Волевач Валерій Миколайович 

Городнянський район,  

с. Солонівка, 

вул. Шатили, буд. 117 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                 

с. Солонівка Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.22 Шатило Олександр Васильович 

Городнянський район,  

с. Солонівка, 

вул. Шатили, буд. 109 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                 

с. Солонівка Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.23 

 

Єрмоленко Тетяна Миколаївна 

Городнянський район,  

с. Солонівка, 

вул. Шатили, буд. 132 

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 Худак Олена Миколаївна 

м. Городня,  

вул. Незалежності, буд. 52, кв. 4 

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 Деблик Марія Романівна 

Городнянський район,  

с. Солонівка, 

вул. Святомиколаївська, буд. 141 Б 

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 Моторний Михайло Володимирович 

Городнянський район,  

с. Солонівка, 

вул. Святомиколаївська, буд. 87 

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 Гречухо Надія Павлівна 

Городнянський район,  

с. Солонівка, 

вул. Святомиколаївська, буд. 89 

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 Короткий Олег Миколайович 

м. Городня,  

вул. Перемоги, буд.74, кв. 45 

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 Короткий Сергій Миколайович 

м. Городня,  

вул. Червоноармійська, буд. 91 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                 

м. Городня Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.30 Коротка Олена Валеріївна 

м. Городня,  

вул. Червоноармійська, буд. 91 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                 

м. Городня Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.31 Коротка Наталія Федорівна 

м. Городня,  

вул. Перемоги, буд.74, кв. 45 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                 

м. Городня Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.32 Коротка Алла Миколаївна 

м. Городня,  

вул. 8го Березня, буд. 38 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                 

м. Городня Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  



1.33 Коротка Ніна Іванівна 

м. Городня,  

вул. 8го Березня, буд. 38 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                 

м. Городня Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.34 Луговська Тетяна Віталіївна 

м. Городня,  

вул. Незалежності, буд. 93, 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  

1.35 Ребус Дмитро Анатолійович 

м. Городня,  

вул. Незалежності, буд. 50, кв. 5 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                 

м. Городня Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.36 Криволап Іван Володимирович 

Городнянський район, 

с. Бутівка  

2 пров. Покровський, буд. 3 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                 

с. Бутівка Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

1.37 Криволап Оксана Сергіївна 

м. Городня,  

вул. Будівельників, буд. 3 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                 

с. Бутівка 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 


