
 

                                                                                                                

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 шоста (44) сесія 7 скликання ) 

 

від  20 жовтня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на оформлення 

земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення в межах 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 в межах 

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 

земельних ділянок у власність сільськогосподарського призначення комунальної 

власності орієнтовною площею: 

1.1 Шмаровоз Андрій Михайлович 

Рівненська обл., в/ч А-2798 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах с. Хрипівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.2 Нітченко Сергій Анатолійович 

Городнянського району, 

с. Дроздовиця 

вул. 1Травня, 30 

 

0,5700 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                    

с. Дроздовиця 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої 

схеми розміщення  



1.3 Савченко Інна Григорівна 

Городнянського району, 

с. Хрипівка 

вул. Миру, буд. 7-А, кв. 1 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах с. Хрипівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої 

схеми розміщення  

1.4 Ушак Володимир Віталійович 

Городнянського району, 

с. Дібрівне, 

вул. Набережна, 54 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах с. Дібрівне, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої 

схеми розміщення  

1.5 Кондратенко Володимир 

Володимирович 

Городнянського району, 

с. Дібрівне,  

вул. Широка, буд. 30-а 

0,4700 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах с. Дібрівне, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.6 Голован Олег Вікторович 

Городнянського району, 

с. Дібрівне,  

вул. Маркова, буд. 61 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах с. Дібрівне, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.7 Чорна Тетяна Михайлівна 

Городнянського району, 

с. Дібрівне,  

вул. Маркова, буд. 134 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах с. Дібрівне, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.8 Кондратенко Олександр 

Володимирович 

Городнянського району, 

с. Дібрівне,  

вул. Широка, буд. 30-а 

0,7000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах с. Дібрівне, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої 

схеми розміщення 



1.9 Щербак Наталія Олександрівна 

Городнянського району, 

с. Полісся,  

вул. Першотравнева, 25 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах с. Полісся 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої 

схеми розміщення  

1.10 Щербак Микола Мойсейович 

Городнянського району, 

с. Полісся,  

вул. Механізаторів, 1 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах с. Полісся 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої 

схеми розміщення  

1.11 Молойко Любов Григорівна 

Городнянського району, 

с. Смичин, 

вул. Чернігівська, буд. 177 

0,2500 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах с. Смичин, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.12 Ушак Іван Андрійович 

м. Чернігів, 

вул. Менделєєва, буд. 3, кв. 2 

0,6900 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах с. Смичин, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.13 Жуковський Ігор Олегович 

м. Київ, 

вул. Круглоуніверситетська,  

буд. 14, кв. 2 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                   

с. Здрягівка, 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.14 Крупеніч Віктор Михайлович 

Городнянський район 

с. Солонівка, 

вул. Шатили, буд. 80 

2,0000 га селянського господарства 

(01.03) в межах                         

с. Солонівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої 

схеми розміщення 



1.15 Ткач Наталія Яківна 

м. Городня,  

вул. Будівельників, 33 

2,0000 га селянського господарства 

(01.03) в межах                         

с. Дібрівне  

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 6 місяців 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. 

 

Секретар міської  ради                                                                   С.А. Більська 


