
                                                                                                             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  

  (четверта сесія 8 скликання) 

 

 

від  02 квітня 2021 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 

земельних ділянок у власність сільськогосподарського призначення комунальної 

власності орієнтовною площею: 

1.1 Курико Наталія Петрівна 

Городнянський район,  

с. Володимирівка, 

вул. Миру, буд. 150 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Ільмівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.2 Завалій Мая гозель Шамирадівна 

м. Городня,  

вул. Армійська, буд. 63, кв. 3 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Ільмівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення  



1.3 Завалій Євгеній Вікторович 

м. Суми, 

вул. Санаторна, буд. 31, кв. 5 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Ільмівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення  

1.4 Потапенко Сергій Григорович 

м. Городня, 

вул. ім. Братів Маригодових, буд. 10 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Ільмівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення  

1.5 Потапенко Дуние гозель  

Шамирадівна 

м. Городня, 

вул. ім. Братів Маригодових, буд. 10 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Ільмівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення  

1.6 Кінебас Олексій Михайлович 

м. Городня,  

вул. Армійська, буд. 12 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за  межами                          

с. Хрипівка  Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.7 Хихлуха Тетяна Михайлівна 

Городнянський район,  

с. Ільмівка, 

вул. Миру, буд. 56 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Ільмівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.8 Григоренко Анастасія Василівна 

Городнянський район,  

с. Ільмівка, 

вул. Молодіжна, буд. 1 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Ільмівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.9 Хихлуха Юлія Миколаївна 

Городнянський район,  

с. Ільмівка, 

вул. Миру, буд. 56 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Ільмівка Чернігівської 

області відповідно до 



поданої схеми розміщення 

1.10 Григоренко Ангеліна Василівна 

Городнянський район,  

с. Ільмівка, 

вул. Молодіжна, буд. 1 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Ільмівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.11 Григоренко Наталія Вікторівна 

Городнянський район,  

с. Ільмівка, 

вул. Молодіжна, буд. 1 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Ільмівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.12 Якуш Василь Миколайович 

Городнянський район, 

с. Півнівщина,  

вул. Квітнева, буд. 35 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Хрипівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.13 Мисан Наталія Іванівна 

Городнянський район, 

с. Солонівка,  

вул. Святомиколаївська, буд. 75 

1,5000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Солонівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.14 Олійник Валентина Григорівна  

Городнянський район, 

с. Солонівка, 

 вул. Святомиколаївська, буд. 75 

 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Солонівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.15 Гавриленко Оксана Сергіївна 

Городнянський район, 

с. Ільмівка, вул. Миру, буд. 134 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Ільмівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.16 Ломаковський Володимир Іванович 

м. Городня, 

вул. Будівельників, 5 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Гніздище Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.17 Ломаковська Ганна Іванівна 

м. Городня, 

вул. Будівельників, 5 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Гніздище Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.18 Сікора Володимир Миколайович 

м. Городня, 

вул. Лісова, буд. 4, кв. 2 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Гніздище Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.19 Мартиненко Андрій Васильович 

м. Городня, 

вул. Саговська, буд. 4 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Дібрівне Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.20 Мартиненко Наталія Михайлівна 

м. Городня, 

вул. Саговська, буд. 4 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Дібрівне Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.21 Лисиця Микола Васильович 

м. Чернігів, 

вул. Бєлова, буд. 37, корп. 1, кв. 44 

 

0,6500 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Солонівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.22 Лутай Віта Іванівна 

Городнянський район, 

с. Вокзал-Городня, 

вул. Залізнична, буд. 102 

 

0,6000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Вокзал-Городня 

Чернігівської області 

відповідно до поданої 



схеми розміщення 

1.23 Юрченко Тамара Василівна 

м. Городня, вул. Шатили, буд. 15 

1,6000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Андріївка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.24 Кравченко Тетяна Юріївна 

Городнянський район, 

с. Мощенка, 

вул. Сонячна, буд. 13 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Сутоки Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.25 Ступак Микола Іванович 

Городнянський район, 

с. Мощенка, 

вул. Зарічна, буд. 1 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Сутоки Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.26 Пінчук Олена Вікторівна 

м. Київ, 

вул. Героїв Сталінграда, буд. 24а, 

кв. 140 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Сутоки Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.27 Нагорнюк Валентина Олексіївна 

м. Городня, 

вул. Армійська, 12 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Хрипівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.28 Зайцева Анна Василівна 

Городнянський район, 

с. Конотоп, 

вул. Б.Хмельницького, буд. 6 

 

 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Конотоп  Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.29 Лапа Надія Іванівна 

Городнянський район, 

с. Конотоп, 

вул. Б.Хмельницького, буд. 5 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Конотоп Чернігівської 



 області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.30 Кислуха Тетяна Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Конотоп, 

пров. Городнянський, буд. 5 

 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Конотоп Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.31 Масляний Василь Максимович 

Городнянський район, 

с. Конотоп, 

вул. Городнянська, буд. 17 

 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Конотоп Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.32 Войтюшко Наталія Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Солонівка, 

вул. Шатили, буд. 63 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Солонівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.33 Кот Микола Федорович 

Городнянський район, 

с. Солонівка, 

вул. Шатили, буд. 105 

0,6000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Солонівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.34 Бичко Олександр Сергійович 

Городнянський район, 

с. Солонівка, 

вул. Шатили, буд. 63 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Солонівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.35 Свириденко Михайло Олексійович 

Городнянський район, 

с. Конотоп, вул. Набережна, буд. 2 

 

0,6100 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Конотоп Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.36 Підгорна Юлія Вікторівна 

м. Городня, 

вул. Чумака, буд. 7, кв. 10 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         



 с. Слобода  Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.37 Воскобойник Микола Іванович 

Городнянський район, 

с. Солонівка, 

вул. Шатили, буд. 54 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Солонівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.38 Козаріз Геннадій Миколайович 

Городнянський район, 

с. Вокзал-Городня, 

вул. Залізнична, буд. 3, кв. 2 

 

0,6000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Вокзал-Городня 

Чернігівської області 

відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.39 Бобровник Дарія Володимирівна 

м. Городня, 

2 пров. Чкалова, буд. 12 

0,6000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Вокзал-Городня 

Чернігівської області 

відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.40 Заєць Микола Олексійович 

Городнянський район, 

с. Солонівка, 

вул. Шатили, буд. 51 

1,3000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Солонівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.41 Біліменко Володимир Дмитрович 

м. Чернігів,  

вул. Гонча, буд. 84, кв. 77 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Альошинське 

Чернігівської області 

відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.42 Скрипка Андрій Михайлович 

м. Чернігів, 

вул. Незалежності, буд. 78, кв. 122 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Альошинське 

Чернігівської області 

відповідно до поданої 



схеми розміщення 

1.43 Анищенко Олександр Анатолійович 

Городнянський район, 

с. Ільмівка, 

вул. Молодіжна, буд. 6 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Ільмівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.44 Веркасов Ігор Віталійович 

Городнянський район,  

с. Ільмівка,  

вул. Молодіжна, 14 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Ільмівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.45 Ключник Володимирович  

Вікторович 

Городнянський район,  

с. Володимирівка,  

вул. Миру, 159 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Ільмівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.46 Кожедуб Ірина Володимирівна 

Городнянський район,  

с. Ільмівка,  

вул. Миру, 54 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Ільмівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.47 Стучилова Аліна Володимирівна 

м. Чернігів, 

вул. Магістратська, буд. 9, кв. 5 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                           

с. Стовпівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.48 Стручилова Поліна Володимирівна 

Менський район,  

с. Блистова, 

вул. Яблунева, буд. 41 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                           

с. Стовпівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.49 Дмитренко Антоніна Леонідівна 

Полтавська область, 

м. Решетилівка, 

вул. Коцюбинського, буд. 8 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Стовпівка Чернігівської 



області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.50 Овчар Надія Іванівна 

м. Городня, вул. Гагаріна, буд. 16 

1,6000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Андріївка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.51 Овчар Василь Іванович 

м. Городня, вул. Гагаріна, буд. 16 

1,6000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Андріївка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.52 Овчар Руслан Васильович 

м. Городня, вул. Молодіжна, буд. 1а 

1,6000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Андріївка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.53 Губська Тетяна Олександрівна 

м. Городня, 

вул. Саговська, буд. 38 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Солонівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.54 Коржавіна Юля Геннадіївна 

Городнянський район, 

с. Пекурівка, 

вул. Центральна, буд. 85 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Альошинське 

Чернігівської області 

відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.55 Авраменко Сергій Михайлович 

м. Городня, 

вул. Троїцька, буд. 17, кв. 21 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Альошинське 

Чернігівської області 

відповідно до поданої 

схеми розміщення 

 



1.56 Чехман Юрій Сергійович 

м. Городня, 

вул. Західна, буд. 13 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Солонівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.57 Осадчий Володимир Леонідович 

м. Городня,  

пров. Сонячний, буд. 5 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Солонівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.58 Осадча Алла Миколаївна 

м. Городня,  

пров. Сонячний, буд. 5 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. СолонівкаЧернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.59 Молокович Олександр  

Миколайович 

м. Городня,  

вул. Троїцька, буд. 17, кв. 90 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Солонівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.60 Кулик Ірина Миколаївна 

м. Городня, 

вул. Незалежності, буд. 52, кв. 15 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Солонівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.61 Реуцький Валентин 

Володимирович 

Городнянський район, 

с. Лемешівка,  

вул. Попудренка, буд. 72 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Лемешівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.62 Реуцька Анна 

Михайлівна 

Городнянський район, 

с. Лемешівка,  

вул. Попудренка, буд. 170 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Лемешівка Чернігівської 

області відповідно до 



поданої схеми розміщення 

1.63 Тверда Оксана Олександрівна 

Городнянський район, 

с. Лемешівка,  

вул. Гагаріна, буд. 67 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Лемешівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.64 Сирбу Тетяна Петрівна 

Городнянський район, 

с. Лемешівка,  

вул. Гагаріна, буд. 14 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Лемешівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.65 Смикун Євгеній Анатолійович 

Городнянський район, 

с. Лемешівка,  

вул. Попудренка, буд. 72 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Лемешівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.66 Попик Михайло Олександрович 

Городнянський район, 

с. Лемешівка,  

вул. Гагаріна, буд. 73 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Лемешівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.67 Павлович Валентина Семенівна 

Городнянський район, 

с. Лемешівка,  

вул. Гагаріна, буд. 43 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Лемешівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.68 Павлович Віри Анатоліївна  

Городнянський район, 

с. Лемешівка,  

вул. Молодіжна, буд. 1, кв. 2 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Лемешівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.69 Сирбу Михайло Іванович 

Городнянський район, 

с. Лемешівка,  

вул. Попудренка, буд. 172 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Лемешівка Чернігівської 



 області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.70 Попик Олександр Анатолійович 

Городнянський район, 

с. Лемешівка,  

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Лемешівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.71 Авдієнко Богдан Вікторович 

Городнянський район, 

с. Деревини,  

вул. Миру, буд. 81 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Лемешівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.72 Гриценко Ірина Іванівна  

Городнянський район, 

с. Ільмівка,  

вул. Миру, буд. 39 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Ільмівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.73 Снопок Марія Володимирівна 

Городнянський район, 

с. Ільмівка,  

вул. Миру, буд. 39 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Ільмівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.74 Веркасов Єгор Ігорович 

Городнянський район, 

с. Ільмівка,  

вул. Молодіжна, буд. 14 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Ільмівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.75 Кондратенко Павла Васильович 

Городнянський район, 

с. Ільмівка,  

вул. Молодіжна, буд. 12 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Ільмівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.77 Рудок Тамара Григорівна 

Городнянський район, 

с. Мощенка,  

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       



вул. Цимбаліста, буд. 1 

 

с. Мощенка 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. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

Городнянської міської ради з питань комунальної власності, земельних відносин, 

охорони природи та містобудівної діяльності. 

 

Міський голова                                                                                    А.І. Богдан 


