
                                                                                                                       

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  

  (п’ята сесія 8 скликання) 

 

від  25 травня 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 Мельникова Галина Михайлівна 

Городнянський район,  

с. Автуничі, 

вул. Миру, буд. 34 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Автуничі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.2 Василишин Василь Михайлович 

м. Городня,  

вул. Свято-Миколаївська, буд. 56 

0,1000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

м. Городня Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення  

1.3 Щербина Тетяна Степанівна 

Городнянський район,  

с. Конотоп, 

пров. Городнянський, буд. 2 

0,5000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Конотоп Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення  



1.4 Кравченко Ігор Васильович 

м. Чернігів, 

вул. Рокосовського, буд. 45, кв. 55 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Пекурівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення  

1.5 Колодько Альона Сергіївна 

Городнянський район,  

с. Конотоп, 

вул. Колгоспна, буд. 4 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Конотоп  Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення  

1.6 Магула Олександр Миколайович 

Городнянський район,  

с. Конотоп, 

вул. Коцюбинського, буд. 2 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за  межами                          

с. Конотоп  Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.7 Осадчий Віктор Данилович 

м. Городня, 

1пров. Ювілейний, буд. 17 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Лемешівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.8 Курбанов Михайло Володимирович 

м. Городня,  

вул. Петра Пиниці, буд. 1А, кв. 1 

1,1300 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Автуничі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.9 Михальченко Ольга Михайлівна 

м. Городня,  

вул. Дружби, буд. 21 

 

1,1300 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Автуничі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.10 Михальченко Віталій Вікторович 

м. Городня,  

вул. Дружби, буд. 21 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Автуничі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.11 Силенко Лідія Дмитрівна 

Городнянський район,  

с. Конотоп, 

вул. Кологоспна, буд. 1 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Конотоп Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.12 Міхеєва Галина Павлівна 

м. Городня,  

2 пров. Чернігівський, буд. 1 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

м. Городня Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.13 Яровий Микола Федорович 

м. Городня, 

вул. 1 Травня, буд. 23, кв. 3 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Солонівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.14 Грищенко Любов Олександрівна 

Городнянський район, 

с. Ільмівка,  

вул. Молодіжна, буд. 10 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Ільмівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.15 Гулак Марія Прокопівна 

Городнянський район, 

с. Ільмівка, 

 вул. Гагаріна, буд. 63 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Ільмівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.16 Кутік Інна Олександрівна 

Городнянський район, 

с. Володимирівка, 

вул. 1Травня, буд. 5 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Ільмівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.17 Гавриленко Микита Валентинович 

Городнянський район, 

с. Ільмівка, 

вул. Коцюбинського, буд. 8 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Ільмівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.18 Пильник Наталія Федорівна 

Городнянський район, 

с. Володимирівка, 

вул. 1 Травня, буд. 5 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Ільмівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.19 Нітченко Наталія Василівна 

Городнянський район, 

с. Ільмівка, 

вул. Миру, буд. 12 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Ільмівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.20 Хіхлуха Олена Іванівна 

Городнянський район, 

с. Ільмівка, 

вул. Гагаріна, буд. 42 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Ільмівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.21 Руденко Тетяна Василівна 

Городнянський район, 

с. Ільмівка, 

вул. Миру, буд. 12 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Ільмівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.22 Прохоренко Катерина Василівна 

Городнянський район, 

с. Ільмівка, 

вул. Миру, буд. 12 

 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Ільмівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.23 Халюк Станіслав Миколайович 

Городнянський район, 

с. Ільмівка, 

вул. Гагаріна, буд. 43 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Ільмівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.24 Клещ Роман Олексійович 

Городнянський район, 

с. Старосілля, 

вул. Молодіжна, буд. 17 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Старосілля Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.25 Бойко Оксана Миколаївна 

Городнянський район, 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 



с. Старосілля, 

вул. Миру, буд. 10 

 

(01.03) за межами                         

с. Старосілля Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.26 Стеба Юрій Станіславович 

Городнянський район, 

с. Старосілля, 

вул. Миру, буд. 110 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Старосілля Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.27 Синявський Микола Миколайович 

Городнянський район, 

с. Автуничі, 

вул. Миру, буд. 56 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Старосілля Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.28 Денисенко Денис Олександрович 

Городнянський район, 

с. Автуничі, 

вул. Миру, буд. 8 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Старосілля Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.29 Синявська Ярина Юріївна 

Городнянський район, 

с. Автуничі, 

вул. Миру, буд. 37 

 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Старосілля Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.30 Середа Ірина Олегівна 

Городнянський район, 

с. Старосілля, 

вул. Миру, буд. 5 А 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Старосілля Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.31 Клещ Катерина Іванівна 

Городнянський район, 

с. Старосілля, 

вул. Молодіжна, буд. 17 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Старосілля Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.32 Бондаренко Дмитро Олегович 

Городнянський район, 

с. Старосілля, 

вул. Миру, буд. 5 А 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Старосілля Чернігівської 



 області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.33 Мемех Ірина Олександрівна 

Городнянський район, 

с. Старосілля, 

вул. Миру, буд. 110 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Старосілля Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.34 Сакун Аліна Олегівна 

м. Київ,  

вул. Ломаносова, буд. 48, кв. 41 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Старосілля Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.35 Сакун Олександр Анатолійович  

м. Київ, 

вул. Житомирська, буд. 8 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Старосілля Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.36 Бондаренко Світлана Василівна 

Городнянський район, 

с. Старосілля, 

вул. Миру, буд. 5 А 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Старосілля Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.37 Гавриленко Юрій Олексійович 

Городнянський район, 

с. Ільмівка, 

вул. Миру, буд. 100  

1,7500 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Ільмівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.38 Тимошенко Василь Іванович 

м. Городня, 

вул. Незалежності, буд. 74, кв. 88 

 

0,1000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

м. Городня Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.39 Даниленко Валентин Васильович 

Городнянський район, 

с.Пекурівка, 

вул. Центральна, 25 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Пекурівка Чернігівської 

області відповідно до 



поданої схеми розміщення 

1.40 Дятел Наталія Йосипівна 

Городнянський район, 

с. Конотоп, 

вул. Червоноармійська, буд. 6 А 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Конотоп Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.41 Крутя Інна Володимирівна 

Городнянський район, 

с. Хотівля, 

вул. Молодіжна, буд. 2 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Хотівля Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.42 Коваль Антон Андрійович 

м. Городня, 

вул. Незалежності, буд. 74, кв. 110 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Старосілля Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.43 Заглада Ніна Іванівна 

м. Городня,  

вул. Зарічна, буд. 45 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Старосілля Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.44 Ляшко Павло Анатолійович 

м. Городня, 

вул. 1-го Травня, буд. 23, кв. 13 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Старосілля Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.45 Хименко Олена Михайлівна 

Городнянський район,  

с. Старосілля,  

вул. Молодіжна, буд. 9 

 

1,5000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Старосілля Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.46 Шкрабуля Денис Вікторович 

Городнянський район,  

с. Старосілля,  

вул. Молодіжна, буд. 1 

 

1,4000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Старосілля Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.47 Седневець Надія Михайлівна 

Городнянський район,  

с. Хотівля,  

вул. Молодіжна, буд. 17 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Хотівля Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.48 Богдан Валентина Петрівна 

Городнянський район,  

с. Конотоп,  

вул. Шевченка, буд. 6 

 

0,5000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Конотоп Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.49 Косяченко Галина Федотівна 

Городнянський район,  

с. Конотоп,  

вул. Чернігівська, буд. 14 

 

0,5000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Конотоп Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.50 Грабовець Раїса Дмитрівна 

Городнянський район,  

с. Конотоп,  

вул. Б. Хмельницького, буд. 11 

 

0,9200 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Конотоп Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.51 Гришай Максим Васильович 

м. Харків, Київський район, 

пров. Студенський, буд. 2 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Хоробичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.52 Головач Владислав Миколайович 

м. Городня,   

вул. Жовтнева, буд. 122 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Хоробичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.53 Клещ Олег Сергійович 

Городнянський район,  

с. Старосілля,  

вул. Миру, буд. 85 А 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Старосілля Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.54 Таран Віталій Іванович 

м. Городня,  

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 



3 пров. Механізаторів , буд. 14 

 

(01.03) за межами                         

с. Старосілля Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.55 Єрмоленко Сергій Олександрович 

Городнянський район,  

с. Вокзал-Городня,  

вул. Залізнична, буд. 18 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Старосілля Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.56 Бублик Олександр Сергійович 

Городнянський район,  

с. Старосілля,  

вул. Молодіжна, буд. 3 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Старосілля Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.57 Бебко Людмила Петрівна 

Городнянський район,  

с. Старосілля,  

вул. Миру, буд. 64 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Старосілля Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.58 Коваль Інна Олексанрівна 

м. Городня, 

вул. Незалежності, буд. 74, кв. 110  

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Андріївка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.59 Кульчицький Василь Людвигович 

м. Городня,   

вул. Незалежності, буд. 50, кв. 13 

 

0,0600 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

Чернігівської області в ст. 

«Черемошне» по вул. 

Парковій 374 

1.60 Макарцов Василь Петрович 

м. Городня,  

вул. Чумака, буд. 71 

 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  Чернігівської 

області за межами с. 

Хрипівка 

1.61 Хименко Олександр Сергійович 

Городнянський район,  

с. Старосілля,  

вул. Молодіжна, буд. 9 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Старосілля Чернігівської 

області відповідно до 



поданої схеми розміщення 

1.62 Демиденко Тетяна Олександрівна 

м. Городня, 

вул. Святомиколаївська, буд. 3 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Хрипівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.63 Осадчий Костянтин Вікторович 

м. Городня, 

вул. Перемоги, буд. 53, кв. 1 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Лемешівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.64 Левченко Олександр Миколайович 

Городнянський район,  

с. Вокзал-Городня,  

вул. 1 Травня, буд. 89, кв. 11 

 

1,5000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Лемешівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.65 Кривець Олексій Миколайович 

м. Городня,  

4 пров. Ювілейний, буд. 7 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Солонівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.66 Кривець Любов Григорівна 

м. Городня,  

4 пров. Ювілейний, буд. 7, кв. 2 

 

2,000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Солонівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.67 Кривець Марина Юріївна  

м. Городня,  

4 пров. Ювілейний, буд. 7 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Солонівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.68 Кривець Віталій Олексійович 

м. Городня,  

4 пров. Ювілейний, буд. 7 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Солонівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.69 Масляна Антоніна Павлівна 

Городнянський район,  

с. Конотоп,  

вул. Щорса, буд. 83-в 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Конотоп Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.70 Андарал Надія Василівна 

Городнянський район,  

с. Конотоп,  

вул. Зарічна, буд. 14 

 

0,8500 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Конотоп Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.71 Бенцал Володимир Васильович  

м. Городня,  

вул. Жовтнева, буд. 59 

 

2,000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Лемешівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.72 

 

Бейзарова Світлана Сергіївна 

Городнянський район,  

с. Вокзал-Городня,  

вул. Лугова, буд. 24 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Лемешівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.73 Шумський Анатолій Дмитрович 

Городнянський район,  

с. Андріївка,  

вул. Перемоги, буд. 29 «Г» 

 

1,8000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Андріївка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.74 Губська Світлана Михайлівна 

Городнянський район,  

с. Старосілля,  

вул. Молодіжна, буд. 19 

 

1,5000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Старосілля Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.75 Бондаренко Олег Іванович 

Городнянський район,  

с. Старосілля,  

вул. Миру, буд. 5 А 

 

1,5000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Старосілля Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.76 Кожедуб Марія Вікторівна 

м. Городня,  

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 



вул. Волковича, буд. 49 Б, кв. 1 

 

(01.03) за межами                         

с. Ільмівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.77 Панченко Андрій Миколайович 

Городнянський район,  

с. Старосілля,  

вул. Миру, буд. 9 

 

1,5000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Старосілля Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.78 Полодюк Тетяна Федорівна 

Городнянський район,  

с. Конотоп,  

вул. Шкільна, буд. 11 

 

1,2600 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Конотоп Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.79 Богдан Віра Петрівна 

Городнянський район,  

с. Конотоп,  

вул. Щорса, буд. 19 

 

0,7000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Конотоп Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.80 Козир Олена Миколаївна 

Городнянський район,  

с. Старосілля,  

вул. Миру, буд. 47 

 

1,2000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Старосілля Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.81 Заєць Віталій Петрович 

Городнянський район,  

с. Старосілля,  

вул. Молодіжна, буд. 21 

 

1,5000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Старосілля Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.82 Ставший Дмитро Миколайович 

Городнянський район,  

с. Старосілля,  

вул. Молодіжна, буд. 13 

 

1,5000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Старосілля Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.83 Яковенко Ольга Іванівна 

Городнянський район,  

с. Хотівля,  

вул. Молодіжна, буд. 11 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Хотівля Чернігівської 



 області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.84 Жуковський Ігор Олегович 

м. Київ, 

вул. Костянтинівська, буд. 28 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Здрягівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.85 Загатний Михайло Петрович 

м. Городня,  

вул. Осипенка, буд. 8 

 

0,0600 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

Чернігівської області в ст. 

«Черемошне» по вул. 

Парковій, 376 

1.86 Колешко Віктор Володимирович 

Городнянський район, 

с. Старосілля, 

вул. Миру, буд. 69 

 

1,5000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Старосілля Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.87 Борсук Олег Миколайович 

Городнянський район, 

с. Старосілля, 

вул. Миру, буд. 74 

 

1,5000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Старосілля Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.88 Борисенко Олексій Володимирович 

Городнянський район, 

с. Старосілля, 

вул. Молодіжна, буд. 3 

 

1,5000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Старосілля Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.89 Пасюк Валентин Миколайович 

Городнянський район, 

с. Старосілля, 

вул. Миру, буд. 3А 

 

1,5000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Старосілля Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.90 Шатило Олег Олександрович 

Городнянський район, 

с. Старосілля, 

вул. Миру, буд. 40 А 

1,5000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Старосілля Чернігівської 

області відповідно до 



поданої схеми розміщення 

1.91 Авдієнко Надія Василівна 

Городнянський район, 

с. Старосілля, 

вул. Молодіжна, буд. 23 

 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Старосілля Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.92 Яковенко Олександр Юрійович 

Городнянський район, 

с. Старосілля, 

вул. Молодіжна, буд. 4 

 

1,5000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Старосілля Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.93 Дрозд Ірина Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Старосілля, 

вул. Молодіжна, буд. 7 

 

1,5000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Старосілля Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.94 Борсук Іван Миколайович 

м. Городня, 

вул. 1 Травня, буд.23 А, кв. 4 

 

0,9000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Старосілля Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.95 Сидоренко Сергій Іванович 

Городнянський район, 

с. Старосілля, 

вул. Миру, буд. 32 

 

1,5000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Старосілля Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.96 Марченко Олександр Іванович 

Городнянський район, 

с. Старосілля, 

вул. Миру, буд. 68 

 

1,5000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Старосілля Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.97 Дудник Олександр Васильович 

м. Городня, 

вул. Петрівська, буд. 33 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Лемешівка(Рубіж) 

Чернігівської області 

відповідно до поданої 



схеми розміщення 

1.98 Коваленко Любов Григорівна 

м. Городня, 

вул. Жижкуна, буд. 2, кв. 4 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Рубіж Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.99 Євсієнко Олександр Юрійович 

м. Городня, 

2 пров. Зарічний, буд. 62 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Рубіж Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.100 Посохова Олена Анатоліївна 

м. Городня, 

вул.1 Травня, буд. 89, кв. 15 

 

1,4600 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Рубіж Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.101 Євсієнко Олена Валентинівна 

м. Городня, 

2 пров. Зарічний, буд. 62 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Рубіж Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.102 Коваленко Олександр Миколайович 

м. Городня, 

вул. Жижкуна, буд. 2, кв. 4 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Рубіж Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.103 Головньова Наталія Михайлівна 

Городнянський район, 

с. Старосілля, 

вул. Миру, буд. 8  

 

1,5000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Старосілля Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.104 Панченко Віктор Андрійович 

Городнянський район, 

с. Старосілля, 

вул. Миру, буд. 9  

 

1,5000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Автуничі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.105 Спода Ганна Миколаївна  

Городнянський район, 

с. Старосілля, 

вул. Миру, буд. 73 

 

1,5000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Старосілля Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.106 Ребенок Володимир Іванович 

Городнянський район, 

с. Лемешівка, 

вул. Попудренка, буд. 75 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Лемешівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.107 Гордовенко Олександр Михайлович 

м. Городня, 

вул. Перемоги, буд. 72, кв. 36 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Лемешівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.108 Хіба Віталій Владиславович 

м. Городня, 

вул. Троїцька, буд. 7, кв. 12 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Лемешівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.109 Табунщик Сергій Вікторович 

Городнянський район, 

с. Півнівщина, 

вул. Квітнева, буд. 91 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Лемешівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.110 Руцький Олексій Олександрович 

м. Городня, 

вул. Перемоги, буд. 71, вул. 3 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Лемешівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.111 Батюк Микола Іванович  

м. Городня, 

вул. Волковича, буд. 49 Г, кв. 8 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Солонівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.112 Пономаренко Аліна Віталіївна 

м. Чернігів, 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 



вул. Чернишевького, буд. 12, кв. 10  

 

(01.03) за межами                         

с. Перепис Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.113 Маклюк Раїса Філаретівна 

м. Городня, 

2 пров. 8 Березня, буд. 6 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

м. Городня Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.114 Маклюк  Роман Анатолійович 

м. Городня, 

вул. Чернігівська, буд. 4, кв. 52 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

м. Городня Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.115 Охонько Світлана Анатоліївна 

м. Городня, 

вул. Чернігівська, буд. 4, кв. 52 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

м. Городня Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.116 Середа Петро Володимирович 

Городнянський район, 

с. Старосілля, 

2пров. Миру, 2 

 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Старосілля Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.117 Шатило Олена Леонідівна 

Городнянський район, 

с. Старосілля, 

вул. Миру, буд. 52 

 

1,5000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Старосілля Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.118 Божок Валентин Миколайович 

м. Городня 

вул. Вишнева, буд. 3 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Рубіж Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.119 Божок Тетяна Борисівна 

м. Городня 

вул. Вишнева, буд. 3 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Ільмівка Чернігівської 



області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.120 Верхулевська Світлана Олексіївна 

м. Городня, 

вул. Будівельників, буд. 39 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Солонівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.121 Стародубець Юлія Олексіївна 

Городнянський район, 

с. Конотоп, 

вул. Щорса, буд. 47 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Солонівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.122 Росол Тетяна Миколаївна 

Городнянський район,  

с. Солонівка, 

вул. Шатили, буд. 38 

 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

Чернігівської області в СТ 

«Черемошне» по вул. 

Персиковій, буд. 115 

1.123 Мазур Владислав Юрійович 

Городнянський район,  

с. Півнівщина, 

вул. Квітнева, буд. 47  

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Ваганичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.124 Ломонос Тамара Василівна 

м.Городня,  

вул. Чумака, буд. 7, кв. 8 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Лемешівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.125 Приходько Віра Василівна 

Городнянський район 

с. Деревини,  

вул. Ф. Дем’яненка, буд. 16 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Деревини Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.126 Дегтяр Віталій Михайлович 

м.Городня,  

вул. Вишнева, буд. 29 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Деревини Чернігівської 

області відповідно до 



поданої схеми розміщення 

1.127 Самодід Артем Олександрович 

м.Городня,  

вул. Незалежності, буд. 74, кв. 78 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Андріївка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.128 Ломонос Василь Іванович 

м. Городня,  

вул. Чумака, буд. 7, кв. 8 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Лемешівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.129 Воскобойник Сергій Миколайович  

Городнянський район,  

с. Солонівка, 

вул. Шатили, буд. 54 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Солонівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.130 Воскобойник Іван Миколайович  

Городнянський район,  

с. Солонівка, 

вул. Шатили, буд. 54 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Солонівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.131 Молойко Наталія Василівна 

Городнянський район,  

с. Смичин, 

вул. Центральна, буд. 6 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Деревини Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.132 Воскобойник Володимир  

Володимирович  

Городнянський район,  

с. Солонівка, 

вул. Святомиколаївська, буд. 3 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Солонівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.133 Новик Олена Іванівна 

Городнянський район,  

с. Старосілля, 

вул. Миру, буд. 49 

1,5000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Старосілля Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.134 Бебко Валерій Михайлович 

Городнянський район,  

с. Старосілля, 

вул. Миру, буд. 99 

1,5000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Старосілля Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.135 Бебко Надія Михайлівна 

Городнянський район,  

с. Старосілля, 

вул. Миру, буд. 99 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Старосілля Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.136 Воробйов Сергій Дмитрович 

м. Городня, 

вул. Волковича, буд. 9 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Лемешівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.137 Кравченко Ніна Олексіївна 

м. Городня, 

вул. Троїцька, буд. 77а, кв. 2 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Лемешівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.138 Козак Юрій Федорович 

м. Городня,  

вул. Незалежності, буд. 48,кв. 11 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Деревини Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.139 Гладкий Олександр Сергійович 

м. Городня, 

вул. Хрипівська, буд. 5 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Деревини Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.140 Воробйова Наталія Іванівна 

м. Городня, 

вул. Жовтнева, буд. 82 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Лемешівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.141 Мура Надія Федорівна 

Городнянський район, 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 



с. Ваганичі, 

вул. Євреїнова, буд. 33 

(01.03) за межами                       

с. Лемешівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.142 Білоус Андрій Вікторович 

м. Городня, 

вул. Будівельників, буд. 1 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Лемешівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.143 Кравченко Тетяна Олексіївна 

Городнянський район, 

с. Ваганичі, 

вул. Білогубівка, буд. 46 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Лемешівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.144 Позняк Ігор Анатолійович 

м. Городня, 

пров. Петрівський, буд. 1 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Мальча Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.145 Снопок Галина Павлівна 

Городнянський район, 

с. Ваганичі, 

вул. Білогубівка, буд. 82 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Лемешівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.146 Воскобоєнко Катерина 

Володимирівна 

Городнянський район, 

с. Ваганичі, 

вул. Євреїнова, буд. 6 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Лемешівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.147 Бредихіна Раїса Павлівна 

Городнянський район, 

с. Ваганичі, 

вул. Білогубівка, буд. 67 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Лемешівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.148 Ярошенко Наталія Олександрівна 

м. Городня, 

вул. Перемоги, буд. 73 кв. 42 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Лемешівка Чернігівської 



області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.149 Чанкселіані Зурі  

Городнянський район, 

с. Гніздище, 

вул. 9 Травня, буд. 28 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Лемешівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.150 Кассараба  Костянтин  

Геннадійович 

м. Городня, 

вул. Саговська, буд. 30 А 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Лемешівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.151 Басович Андрій Петрович 

м. Городня, 

вул. Заводська, буд. 21 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Лемешівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.152 Третьяк Юрій Сергійович 

Городнянський район, 

с. Перепис, 

вул. Павлова, буд. 11 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Лемешівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.153 Коток Сергій Олександрович 

м. Городня, 

вул. Пушкіна, буд. 2 А 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Лемешівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.154 Коток Анна Федорівна 

м. Городня, 

вул. Пушкіна, буд. 2А 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Лемешівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.155 Коток Олександр Михайлович 

м. Городня, 

вул. Пушкіна, буд. 2 А 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Лемешівка Чернігівської 

області відповідно до 



поданої схеми розміщення 

1.156 Демиденко Ганна Миколаївна 

м. Городня, 

вул. Свято-Миколаївська, буд. 72 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Лемешівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.157 Коток Андрій Олександрович  

м. Городня, 

2 пров. 8 Березня, буд. 9 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Лемешівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.158 Ломонос-Чанкселіані Марина 

Василівна  

Городнянський район, 

с. Гніздище, 

вул. 9 Травня, буд. 28 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Лемешівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.159 Самодід Валентина Іванівна 

м. Городня, 

вул. Незалежності, буд. 74, кв. 78 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Лемешівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.160 Осадча Людмила Михайлівна 

м. Городня, 

1 пров. Ювілейний, буд. 1 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Андріївка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.161 Крюк Валентина Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Дібрівне, 

вул. Маркова, буд. 69 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Андріївка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.162 Фенна Раїса Петрівна 

м. Городня, 

2 пров. Чкалова, буд. 15 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Андріївка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.163 Фенна Микола Петрович 

м. Городня, 

2 пров. Чкалова, буд. 15 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Андріївка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.164 Дегтяр Людмила Анатоліївна 

Городнянський район, 

с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 140 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Андріївка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.165 Самодід Оксана Олександрівна 

м. Городня, 

вул. Незалежності, буд. 74, кв. 78 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Андріївка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.166 Клименок Людмила Володимирівна 

м. Городня, 

вул. Будівельників, буд. 1 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Лемешівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.167 Горовенко Павло Анатолійович 

м. Городня, 

вул. Саговська, буд. 57 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Андріївка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.168 Костирко Наталія Володимирівна 

м. Городня, 

1 пров. Ювілейний, буд. 5 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Андріївка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.169 Бредихіна Валентина Василівна 

Городнянський район, 

с. Ваганичі, 

вул. Білогубівка, буд. 49 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Лемешівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.170 Дудко Віра Григорівна 

Городнянський район, 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 



с. Деревини, 

вул. Гагаріна, буд. 13 

(01.03) за межами                       

с. Деревини Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.171 Веркасова Наталія Миколаївна 

м. Городня, 

вул. 1 Травня, буд.56 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Деревини Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.172 Павленко Оксана Михайлівна 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Миру, буд. 82 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Деревини Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.173 Гребінь Ольга Володимирівна 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Дружби, буд. 14 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Деревини Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.174 Муравко Лариса Іванівна 

м. Городня, 

вул. 8 Березня, буд. 25 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Ільмівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.175 Приходько Олександр Сергійович 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Миру, буд. 112 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Деревини Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.176 Бондаренко Валентина Яковлівна 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Миру, буд. 82 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Деревини Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.177 Дохлік Антоніна Василівна 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Ф. Дем’яненка, буд. 4 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Деревини Чернігівської 



області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.178 Косач Наталія Іванівна 

м. Городня, 

вул. Троїцька, буд. 17, кв. 75 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

м. Городня Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.179 Маклюк Людмила Анатоліївна 

м. Городня, 

2 пров. 8 Березня, буд. 6 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Альошинське  

Чернігівської області 

відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.180 Самійленко Віталій Андрійович 

м. Городня, 

вул. Гагаріна, буд. 14 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Гасичівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.181 Безпала Катерина Анатоліївна 

м. Городня, 

1 пров. Чкалова, буд. 6, кв. 3 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Гасичівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.182 Туз Тетяна Михайлівна 

м. Городня, 

вул. Незалежності, буд. 74, кв. 43 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Пекурівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.183 Бондар Наталія Михайлівна 

м. Городня, 

вул. Польова, буд. 43, кв. 2 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Пекурівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.184 Атрошенко Олександр  

Миколайович 

м. Городня, 

вул. Заводська, буд. 29 

1,2000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

м. Городня Чернігівської 

області відповідно до 



поданої схеми розміщення 

1.185 Маклюк Марина Олексіївна 

м. Ірпінь, 

3-го інтерн., буд. 1/5, корп. 44 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

м. Ільмівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.186 Чугай Євгеній Олександрович 

Городнянський район, 

с. Смичин, 

вул. Заводська, буд. 42 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Смичин Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.187 Денисенко Юлія Віталіївна 

м. Городня, 

пров. Петрівський, буд. 19 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Солонівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.188 Непоп Олександр Миколайович 

Городнянський район, 

с. Вокзал-Городня, 

вул. Залізнична, буд. 13 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Мощенка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.189 Кравець Ніна Миколаївна 

м. Городня, 

вул. Троїцька, буд. 17, кв. 28 

0,5950 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Траневе Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.190 Жуковська Ганна Григорівна 

м. Прилуки, 

вул. К. Лібкнехта, буд. 28 

0,8582 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Траневе Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.191 Салій Олександра Олексіївни 

м. Київ, 

вул. Шовковична, буд. 13/2, кв. 80 

1,2500 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Траневе Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.192 Салій Іван Васильович 

м. Київ, 

вул. Шовковична, буд. 13/2, кв. 80 

1,2500 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Траневе Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.193 Жуковський Тарас Олегович 

м. Київ, 

вул. Введенська, буд. 32, кв. 5 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Траневе Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.194 Кумаршина Олена Георгіївна 

м. Городня, 

 вул. Перемоги, буд. 1, кв. 10 

 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Ваганичі  Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.195 Ткач Микола Іванович 

м. Городня, 

 вул. Жовтнева, буд. 77, кв. 2 

 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                      

с. Смичин  Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.196 Самійленко Дмитро Андрійович 

м. Городня, 

вул. Гагаріна, буд. 14 

 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                      

с. Деревини  Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.197 Борисенко Сергій Олександрович 

Городнянський район, 

с. Старосілля, 

вул. Молодіжна, буд. 2 

 

 

1,5000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                      

с. Старосілля Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.198 Підлісний Юрій Миколайович 

м. Городня, 

2 пров. Саговський, буд. 48, кв. 2 

 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                      

с. Ваганичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.199 Пінчук Наталія Володимирівна 

м. Городня, 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 



вул. Максимівська, буд. 102 

 

 

(01.03) за межами                      

с. Ваганичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.200 Калита Світлана Миколаївна 

м. Городня, 

1 пров. Свято-Миколаївський,  

буд. 10, кв. 4 

 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                      

с. Ваганичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.201 Олексієнко Дмитро Анатолійович 

м. Городня, 

вул. Колгоспна, буд. 27 

 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                      

с. Ваганичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.202 Лескович Сергій Володимирович 

м. Городня, 

вул. Молодіжна, буд. 80 

 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                      

с. Ваганичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.203 Лопатко Оксана Анатоліївна 

м. Городня, 

вул. Чумака, буд. 6, кв. 30 

 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                      

с. Ваганичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.204 Пірак Ніна Олексіївна 

м. Городня, 

вул. Волковича, буд. 18, кв. 2 

 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                      

с. Ваганичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.205 Кобзар Анатолій Федорович 

м. Городня, 

вул. Волковича, буд. 49В, кв. 11 

 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                      

с. Ваганичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.206 Сиз Олександр Володимирович 

Городнянський район, 

с. Ваганичі, 

вул. 1 Травня, буд. 19 А 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                      

с. Ваганичі Чернігівської 



 

 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.207 Пінчук Віктор Іванович 

м. Городня, 

вул. Чернігівська, буд. 13 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                      

с. Ваганичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.208 Пінчук Сергій Вікторович 

м. Городня, 

вул. Максимівська, буд. 102 Б 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                      

с. Ваганичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.209 Гулай Олена Євгеніївна 

Городнянський район, 

с. Лемешівка, 

вул. Попудренка, буд. 138 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                      

с. Лемешівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.210 Гулай Сергій Іванович 

Городнянський район, 

с. Лемешівка, 

вул. Попудренка, буд. 136 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                      

с. Лемешівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.211 Хуторна Валентина Андріївна 

м. Городня, 

вул. Мирославська, буд. 30 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                      

с. Лемешівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.212 Селіванова Любові Олексіївни 

м. Городня, 

вул. Мирославська, буд. 3А 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                      

с. Пекурівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.213 Селіванов Валерій Павлович 

м. Городня, 

вул. Мирославська, буд. 3А 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                      

с. Пекурівка Чернігівської 

області відповідно до 



поданої схеми розміщення 

1.214 Селіванов Максим Валерійович 

м. Городня, 

вул. Мирославська, буд. 3А 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                      

с. Пекурівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.215 Скоблик Павло Володимирович 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Миру, буд. 67 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                      

с. Деревини Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.216 Скоблик Павло Володимирович 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Дружби, буд. 11 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                      

с. Деревини Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.217 Кучук Вероніка Василівна 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Дружби, буд. 44 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                      

с. Деревини Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.218 Бондаренко Сергій Миколайович 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Миру, буд. 229 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                      

с. Деревини Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.219 Хоменко Тамара Василівна 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Миру, буд. 166 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                      

с. Деревини Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.220 Луговський Андрій Віталійович 

м. Городня, 

вул. Заводська, буд. 42 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                      

с. Лемешівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.221 Луговська Олена Іванівна 

м. Городня, 

вул. Заводська, буд. 42 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                      

с. Лемешівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.222 Сучок Дмитро Вікторович 

м. Городня, 

вул. Стеби, буд. 36 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                      

с. Лемешівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.223 Іващенко Надія Євгеніївна 

Городнянський район, 

с. Стовпівка, 

вул. Радянська, буд. 36 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                      

с. Гніздище Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.224 Дар Володимир Миколайович 

Городнянський район, 

с. Стовпівка, 

вул. Радянська, буд. 36 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                      

с. Гніздище Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.225 Дроменко Микола Іванович 

Городнянський район, 

с. Стовпівка, 

вул. Радянська, буд. 36 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                      

с. Гніздище Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.226 Дроменко Андрій Сергійович 

Городнянський район, 

с. Стовпівка, 

вул. Радянська, буд. 36 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                      

с. Гніздище Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.227 Дроменко Сергій Миколайович 

Городнянський район, 

с. Стовпівка, 

вул. Радянська, буд. 36 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                      

с. Гніздище Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.228 Дроменко Наталія Петрівна 

Городнянський район, 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 



с. Стовпівка, 

вул. Радянська, буд. 36 

 

(01.03) за межами                      

с. Гніздище Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.229 Бірюк Андрій Анатолійович 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Гагаріна, буд. 3 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                      

с. Деревини Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.230 Борсук Олексій Миколайович 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Миру, буд. 232 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                      

с. Деревини Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.231 Грабовець Сергій Володимирович 

м. Городня, 

вул. Стеби, буд. 32 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                      

с. Деревини Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.232 Іваненко Сергій Васильович 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Миру, буд. 45 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                      

с. Деревини Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.233 Бондаренко Микола Сергійович  

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Миру, буд. 171 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                      

с. Деревини Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.234 Бондаренко Валентина Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Миру, буд. 171 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                      

с. Деревини Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.235 Кирпич Григорій Григорович 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Степова, буд. 9 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                      

с. Деревини Чернігівської 



 області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.236 Кирпич Лариса Семенівна 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Степова, буд. 9 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                      

с. Деревини Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.237 Кузьменко Світлана Анатоліївна 

Городнянський район 

с. Вокзал-Городня, вул. 1го Травня, 

буд. 100 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                      

с. Вокзал-Городня 

Чернігівської області 

відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.238 Синенька Марія Вікторівна 

Городнянський район, 

с. Володимирівна, 

вул. 1го Травня, буд. 13-б 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                      

с. Ільмівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.239 Синенький Микола Олексійович  

Городнянський район, 

с. Володимирівна, 

вул. 1го Травня, буд. 13-б 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                      

с. Ільмівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.240 Єсипенко Юрій Миколайович 

Городнянський район, 

с. Володимирівна, 

вул. Миру, буд. 165-а 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                      

с. Ільмівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.241 Курико Олексій Петрович 

Городнянський район, 

с. Володимирівна, 

вул. 1го Травня, буд. 8 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                      

с. Ільмівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.242 Лопатко Юлія Вікторівна 

Городнянський район, 

с. Володимирівна, 

вул. Миру, буд. 116 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                      

с. Ільмівка Чернігівської 

області відповідно до 



поданої схеми розміщення 

1.243 Батюк Євген Васильович  

Городнянський район, 

м. Городня, 

вул. Стеби, буд. 55 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                      

с. Хрипівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.244 Турейська  Віталіна Олегівна  

Городнянський район, 

м. Городня, 

вул. 8го Березня, буд. 38 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                      

с. Хрипівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.245 Макарова Наталія Петрівна 

Городнянський район, 

м. Городня, 

вул. Горького, буд. 25 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                      

с. Хрипівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.246 Макаров Олександр Миколайович 

Городнянський район, 

м. Городня, 

вул. Горького, буд. 25 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                      

с. Хрипівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.247 Деговець Юрій Олександрович 

Городнянський район, 

м. Городня, 

вул. Василівська, буд. 28 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                      

с. Хрипівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.248 Деговець Світлана Вікторівна  

Городнянський район, 

м. Городня, 

вул. Василівська, буд. 28 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                      

с. Хрипівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.249 Скрипко Людмила Анатоліївна 

Городнянський район, 

м. Городня, 

вул. Перемоги, буд. 74, буд. 15 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                      

с. Хрипівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.250 Скрипко Олександр Вікторович 

Городнянський район, 

м. Городня, 

1 пров. Шевченка , буд. 9 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                      

с. Хрипівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.251 Павлова Тетяна Анатоліївна 

Городнянський район, 

м. Городня, 

вул. Перемоги, буд. 74, буд. 21 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                      

с. Пекурівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.252 Філіпенко Анатолій Миколайович 

Городнянський район, 

м. Городня, 

вул. Перемоги, буд. 72, буд. 31 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                      

с. Пекурівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.253 Філіпенко Ольга Іванівна 

Городнянський район, 

м. Городня, 

вул. Перемоги, буд. 74, буд. 21 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                      

с. Пекурівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.254 Бойченко Віталій Борисович 

Городнянський район, 

м. Городня, 

пров. Петрівській, буд. 19 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                      

с. Берилівка 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 


