
 

                                                                                                                     

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 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 Дроменко Роман Сергійович 

м. Чернігів, 

вул. Пухова, буд.112 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Стовпівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.2 Швед Ірина Володимирівна 

м. Городня, 

вул. Шевченка, буд. 76 

 

 

0,5000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Солонівка  Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.3 Єрмоленко Людмила Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Солонівка, 

вул. Шатили, 119 

 

0,6000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах  

с. Солонівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.4 Хіба Юрій Владиславович 

м. Городня, 

вул. Незалежності, буд. 54, кв. 1 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Ваганичі  Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.5 Довгий Олег Олександрович 

м. Городня,  

вул. Максимівська, буд. 89 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Ваганичі  Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.6 Журило Максим Анатолійович 

Городнянський район,  

с. Хрипівка, 

вул.1 Травня, буд. 81 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Ваганичі  Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.7 Тумаш Ірина Віталіївна 

Городнянський район, 

с. Солонівка,  

вул. Марії Вітрової, буд. 15 

0,8000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Солонівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.8 Приходько Антоніна Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Бутівка,  

пров. Центральний, буд. 7 

0,6000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Здрягівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.9 Росол Михайло Миколайович 

Городнянський район, 

с. Солонівка,  

вул. М. Вітрової, буд. 8 

0,6000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Солонівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.10 Немилостива Марина Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Солонівка,  

вул. Святомиколаївска, буд.88 

1,7000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Солонівка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.11 Мельник Інна Віталіївна 

Городнянський район, 

с. Солонівка,  

вул. Святомиколаївска, буд.35 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Солонівка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.12 Самійленко Олександр 

Миколайович 

Городнянський район, 

с. Солонівка,  

вул. Святомиколаївска, буд.84 

0,7000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Солонівка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.13 Гунтинович Оксана Михайлівна 

Городнянський район, 

с. Ільмівка,  

вул. Гагаріна, буд. 59 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Ільмівка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.14 Григоренко Тетяна Іванівна 

Городнянський район, 

с. Ільмівка,  

вул. Миру, буд. 13 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Ільмівка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.15 Григоренко Іван Васильович 

Городнянський район, 

с. Ільмівка,  

вул. Миру, буд. 13 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Ільмівка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.16 Халюк Марія Іванівна 

Городнянський район, 

с. Ільмівка,  

вул. Гагаріна, буд. 37 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Ільмівка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.17 Григоренко Валентина  

Іванівна  

Городнянський район, 

с. Ільмівка,  

вул. Миру, буд. 13 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Ільмівка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.18 Борсук Людмила Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Солонівка,  

вул. Шатили, буд. 12 

1,2000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Солонівка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.19 Крупеніч Жанна Вікторівна 

Городнянський район, 

с. Солонівка,  

вул. Шатили, буд. 80 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Солонівка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.20 Желдак Юлія Михайлівна 

м. Городня, 

вул. Чернігівська, буд. 4, кв. 5 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Бутівка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.21 Росол Тетяна Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Солонівка,  

вул. Шатили, буд. 38 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Бутівка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.22 Желдак Євгеній Олександрович 

м. Городня, 

вул. Чернігівська, буд. 4, кв. 5 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Бутівка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.23 Купрієнко Марія Петрівна 

Городнянський район, 

с. Хрипівка,  

вул. 1 Травня, буд. 119 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Альошинське, 

Чернігівської області 

відповідно до поданої 

схеми розміщення 



1.24 Батюк Наталія Вікторівна 

Городнянський район, 

с. Солонівка,  

вул. Шатили, буд. 93 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Солонівка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.25 Волошинський Дмитро 

Миколайович 

м. Київ, 

пр.-т. Героїв Сталінграда, буд. 6А, 

кв. 42 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Хрипівка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.26 Семерич Сергій Григорович  

м. Київ, 

вул. Ніжинська, буд. 29Г, кв. 93 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Хрипівка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.27 Гречухо Сергій Михайлович 

Городнянський район, 

с. Солонівка,  

вул. Шатили, буд. 56 

1,5000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Солонівка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.28 Найдьон Лідія Павлівна 

Городнянський район, 

с. Солонівка,  

вул. Святомиколаївська, буд. 100 

0,2000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Солонівка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.29 Ставко Наталія Михайлівна 

м. Городня,  

вул. Армійська, буд. 12 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Берилівка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.30 Деркач Сергій Миколайович 

м. Городня,  

вул. Армійська, буд. 12 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Берилівка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.31 Моторна Анастасія Михайлівна 

м. Городня, 

вул. Стеби, буд. 12 

1,5000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Солонівка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.32 Батюк Валентина Михайлівна 

Городнянський район, 

с. Солонівка, 

вул. Шатили, буд. 105 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                         

с. Солонівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.33 Приходько Володимир  

Миколайович 

Городнянський район, 

с. Бутівка, 

пров. Центральний, буд. 7 

 

0,4000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                         

с. Бутівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.34 Атрощенко Олена Олександрівна 

Городнянський район, 

с. Хотівля, 

вул. Жовтнева, буд. 19 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                        

с. Хотівля Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.35 Пінчук Тетяна Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Солонівка, 

вул. Святомиколаївська, буд. 37 

 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Солонівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.36 Духанов Олександр Віталійович 

Броварський район, 

с. Світильня,  

вул. Макаренко, буд. 19, кв. 6 

0,9000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Солонівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.37 Баранов Володимир Володимирович 

Городнянський район, 

с. Солонівка, 

вул. Святомиколаївська, буд. 12 

 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Солонівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.38 Меркун Андрій Сергійович 

Городнянський район, 

с. Лютіж,  

вул. Лесі Українки, буд. 17 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Солонівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.39 Хоменко Вікторія Олександрівна 

Городнянський район, 

с. Ваганичі,  

вул. 1 Травня, буд. 58 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Ваганичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.40 Хоменко Марія Олександрівна 

Городнянський район, 

с. Ваганичі,  

вул. 1 Травня, буд. 58 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Ваганичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.41 Ремезова Катерина Валеріївна 

Городнянський район, 

с. Ваганичі,  

вул. 1 Травня, буд. 58 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Ваганичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.42 Бойко Євген Володимирович 

Городнянський район, 

с. Ваганичі,  

вул. 1 Травня, буд. 58 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Ваганичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.43 Бойко Наталія Володимирівна 

Городнянський район, 

с. Ваганичі,  

вул. 1 Травня, буд. 58 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Ваганичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.44 

 

Хоменко Ярослав Олександрович 

Городнянський район, 

с. Ваганичі,  

вул. 1 Травня, буд. 58 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Ваганичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.45 Бондалер Володимир Миколайович 

Городнянський район, 

с. Ваганичі,  

вул. 1 Травня, буд. 58 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Ваганичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.46 Бондалер Іван Миколайович 

Городнянський район, 

с. Ваганичі,  

вул. 1 Травня, буд. 58 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Ваганичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.47 Довбиш Олена Євгеніївна 

Городнянський район, 

с. Ваганичі,  

вул. 1 Травня, буд. 58 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Ваганичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.48 Мануйленко Сергій Станіславович 

Городнянський район, 

с. Ваганичі,  

вул. 1 Травня, буд. 56 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Ваганичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.49 Бойко Микола Володимирович 

Городнянський район, 

с. Ваганичі,  

вул. 1 Травня, буд. 58 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Ваганичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.50 Ремезов Валерій Валерійович 

Городнянський район, 

с. Ваганичі,  

вул. 1 Травня, буд. 58 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Ваганичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.51 Плоска Надія Михайлівна 

Городнянський район, 

с. Ваганичі,  

вул. 1 Травня, буд. 58 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Ваганичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.52 Покормяхо Віктор  

Володимирович  

Городнянський район, 

с. Солонівка,  

вул. Святомиколаївська, буд. 38 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Солонівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.53 Попова Тетяна  

Григорівна 

Городнянський район, 

с. Смичин,  

вул. Центральна, буд. 43 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Дібрівне Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.54 Сорока Раїса Григорівна 

Городнянський район, 

с. Дібрівне,  

вул. Маркова, буд. 65 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Дібрівне Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.55 Зінченко Олена Анатоліївна 

м. Городня,  

вул. Незалежності, буд. 71, кв. 71 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Ваганичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.56 Халюк Алла Володимирівни 

Городнянський район, 

с. Ільмівка,  

вул. Гагаріна, буд. 43 

1,5000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Ільмівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.57 Сакун Валентина Василівна 

м. Городня, 

2 пров. Ювілейний, буд. 4Б, кв. 1 

 

0,5000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Солонівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.58 Кравцова Катерина Михайлівна 

Городнянський район, 

с. Вокзал-Городня, 

вул. Вокзальна, буд. 4/2 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Хоробичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.59 Лисяк Ольга Іванівна 

Городнянський район, 

с. Конотоп,  

вул. Щорса, буд. 77 

0,7000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Конотоп Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.60 

 

Кот Микола Федорович 

Городнянський район, 

с. Солонівка, 

вул. Шатили, буд. 105 

0,6000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Солонівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.61 

 

Сакуненко Ольга Іванівна 

Городнянський район, 

с. Ваганичі, 

вул. Горького, буд. 35 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Ваганичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.62 

 

Пінчук Віктор Іванович 

Городнянський район, 

с. Ваганичі, 

вул. Горького, буд. 47 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Ваганичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.63 

 

Коморний Іван Андрійович 

Городнянський район, 

с. Ваганичі, 

вул. Товкачівка, буд. 36 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Ваганичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.64 

 

Коморний Парасковія Яковлівна 

Городнянський район, 

с. Ваганичі, 

вул. Товкачівка, буд. 36 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Ваганичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.65 

 

Лавриненко Володимир 

Миколайович 

Городнянський район, 

с. Ваганичі, 

вул. Горького, буд. 41 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Ваганичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.66 

 

Сакуненко Іван Віталійович 

Городнянський район, 

с. Ваганичі, 

вул. Горького, буд. 35 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Ваганичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.67 

 

Євтушок Олександр Васильович 

Городнянський район, 

с. Пекурівка, 

вул. Центральна, буд. 162 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                         

с. Пекурівка  Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.68 

 

Казанік Віктор Олексійович 

Городнянський район, 

с. Пекрепис, 

вул. Пролетарська, буд. 21 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                         

с. Перепис  Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.69 

 

Сікач Надія Григорівна 

Городнянський район, 

с. Хоробичі, 

вул. Залізнична, буд. 59 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                         

с. Перепис  Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.70 

 

Савенко Ірина Іванівна 

Городнянський район, 

с. Перепис, 

вул. Зої Космодем’янської, буд. 18 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                         

с. Перепис  Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.71 

 

Сікач Анастасія Володимирівна 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Дружби, буд. 69 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                         

с. Перепис  Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.72 

 

Сікач Денис Борисович 

Городнянський район, 

с. Хоробичі, 

вул. Залізнична, буд. 59 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                         

с. Перепис  Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.73 

 

Тимошенко Олександр  

Миколайович 

Городнянський район, 

с. Перепис, 

вул. Перемоги, буд. 23 

1,7000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                         

с. Перепис  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. 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 


