
 

                                                                                                                    

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 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 Седневець Тамара Олександрівна 

Городнянський район, 

с. Хотівля, 

вул. Молодіжна, буд.17 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Хотівля Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.2 Червяк Євгенія Юріївна 

Городнянський район, 

с. Хотівля, 

вул. Молодіжна, буд.10 А 

 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Хотівля  Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.3 Даниленко Василь Володимирович 

Городнянський район, 

с. Хотівля, 

вул. Молодіжна, буд. 10 А 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах  

с. Хотівля Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.4 Малофей  Владислав Сергійович 

м. Городня, 

вул. Шевченка, буд. 44 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Хотівля  Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.5 Шуляк Наталія Сергіївна 

Городнянський район, 

с. Хотівля, 

вул. Шевченка, буд. 24 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Хотівля  Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.6 Михієнко Дмитро Миколайович 

Городнянський район,  

с. Сутоки, 

вул.Садова, буд. 5 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Хотівля Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.7 Примак  Вячеслав Олександрович 

Городнянський район, 

с. Дроздовиця  

вул. Дружби, буд. 18 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Хотівля Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.8 Шматок Людмила Василівна 

м. Городня, 

вул. Горького, буд. 7 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Хотівля Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.9 Малофей Олександр Сергійович 

Городнянський район, 

с. Вокзал - Городня,  

вул. Залізнична, буд. 76 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Хотівля Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.10 Клименко Євген Сергійович 

м. Городня,  

вул. Шевченка, буд.83, кв. 1 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Хотівля, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.11 Клименко  Сергій  Іванович 

м. Городня,  

вул. Шевченка, буд.83, кв. 1 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Хотівля, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.12 Яценко Дмитро Васильович 

м. Городня,  

вул. Чернігівська, буд,2а, кв. 7 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Хотівля, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.13 Яценко Данило  Дмитрович 

м. Городня,  

вул. Чернігівська, буд,2а, кв. 7 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Хотівля, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.14 Яценко Олена Борисівна 

м. Городня,  

вул. Чернігівська, буд,2а, кв. 7 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Хотівля, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.15 Яценко Ілля Дмитрович 

м. Городня,  

вул. Чернігівська, буд,2а, кв. 7 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Хотівля, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.16 Клименко Ольга Василівна 

м. Городня 

вул. Шевченка, буд. 83, кв. 1 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Хотівля, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.17 Шуляк Надія Миколаївна 

м. Київ, 

вул. Котельникова, буд. 25, кв. 210 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Хотівля, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.18 Анікієнко Володимир Миколайович 

м. Городня, 

вул. Носа, буд. 26 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Хотівля, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.19 Лапа Валентина Олександрівна 

Городнянський район, 

с. Конотоп,  

вул. Шкільна, буд. 11 

1,9500 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Конотоп, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.20 Лапа Борис Федорович 

Городнянський район, 

с. Конотоп,  

вул. Шкільна, буд. 11 

0,9600 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Конотоп, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.21 Росол Олександр Анатолійович 

Городнянський район, 

с. Полісся,  

вул. Першотравнева, буд. 12 

1,3300 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Полісся, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.22 Крутило Анатолій Олександрович 

м. Городня, 

вул. Перемоги, буд. 27, кв. 1 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Деревини, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.23 Геращенко Андрій Петрович 

Рокитнянський район, 

с. Бирюки,  

вул. Шевченка, буд. 71 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Хотівля, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.24 Слісаренко Наталія Євгенівна 

Городнянський район, 

с. Хоробичі,  

вул. Амосова, буд. 42 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Хоробичі, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.25 Гришай Олександр Васильович 

Городнянський район, 

с. Хоробичі,  

вул. Аніщенка, буд. 57 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Хоробичі, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.26 Горбовець Алла Володимирівна  

Городнянський район 

с. Хоробичі,  

вул. Амосова, буд. 76 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Хоробичі, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.27 Новик Олена Михайлівна 

Городнянський район 

с. Хоробичі,  

вул. Гагаріна, буд. 45 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Хоробичі, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.28 Гришай Олександр Андрійович 

Городнянський район, 

с. Хоробичі,  

вул. Гагаріна, буд. 91 А, кв. 2 

 

1,8000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Хоробичі, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.29 Камко Юлія Андріївна 

Городнянський район 

с. Хоробичі,  

вул. Амосова, буд. 41 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Хоробичі, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.30 Бисько Євгеній Володимирович 

Городнянський район 

с. Пекурівка,  

вул. Молодіжна, буд. 4 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Пекурівка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.31 Кононенко Світлана Леонідівна 

м. Городня, 

вул. 1 Травня, буд. 83 Г 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Пекурівка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.32 Дуденок Віктор Петрович 

Городнянський район, 

с. Пекурівка, 

вул. Центральна, буд. 134 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                         

с. Пекурівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.33 Коросташовець Сергій  

Миколайович 

Городнянський район, 

с. Пекурівка, 

вул. Центральна, буд. 168 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                         

с. Пекурівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.34 П`ятковський Віктор Андрійович 

Городнянський район, 

с. Пекурівка, 

вул. Центральна, буд. 216 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                        

с. Пекурівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.35 Калініченко Христина Дмитрівна 

Городнянський район, 

с. Пекурівка, 

вул. Центральна, буд. 231 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Пекурівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.36 Кравченко Марія Лазарівна 

Городнянський район, 

с. Пекурівка, 

вул. Центральна, буд. 224 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Пекурівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.37 Бобринцев Олег Миколайович 

Городнянський район, 

с. Пекурівка, 

вул. Центральна, буд. 91 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Пекурівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.38 Євстратенко Людмила Михайлівна 

Городнянський район, 

с. Ільмівка,  

вул. Миру, буд. 4 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Ільмівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.39 Гавриленко Тетяна Петрівна 

Городнянський район, 

с. Ільмівка,  

вул. Миру, буд. 6 А 

1,2500 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Ільмівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.40 Гавриленко Вікторія Юріївна 

Городнянський район, 

с. Ільмівка,  

вул. Миру, буд. 100 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Ільмівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.41 Григоренко Валентина Федорівна 

Городнянський район, 

с. Ільмівка,  

вул. Миру, буд. 58  

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Ільмівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.42 Ключник Валентина Олександрівна 

Городнянський район, 

с. Ільмівка,  

вул. Молодіжна, буд. 1 А 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Ільмівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.43 Кожедуб Любов Іванівна 

Городнянський район, 

с. Ільмівка,  

вул. Миру, буд. 12 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Ільмівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.44 

 

Захара Микола Степанович 

Городнянський район, 

с. Солонівка,  

вул. Шатили, буд. 17 

0,8500 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Солонівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.45 Захара Марія Василівна 

Городнянський район, 

с. Солонівка,  

вул. Шатили, буд. 17 

0,6000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Солонівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.46 Костирко Валентина Олександрівна 

Городнянський район, 

с. Солонівка,  

вул. Святомиколаївська, буд. 11 А 

1,2000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Солонівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.47 Яремчук Володимир Степанович 

Городнянський район, 

с. Хоробичі,  

вул. Амосова, буд. 62, кв. 2  

 

0,2500 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Хоробичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.48 Єрмоленко Микола Вікторович 

Городнянський район, 

с. Солонівка,  

вул. Святомиколаївська, буд. 142 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Солонівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.49 Цимбаліст Сергій Олександрович 

м. Городня, 

пров. Петрівський, буд. 42 

0,4000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Солонівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.50 Богдан Михайло Лукич 

Городнянський район, 

с. Конотоп , 

вул. Щорса, буд. 19 

1,0500 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Конотоп Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.51 Грабовець Віктор Миколайович 

Городнянський район, 

с. Конотоп , 

вул. Б. Хмельницького, буд. 11 

0,4000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Конотоп  Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.52 Рощина Андрій Федорович 

Городнянський район, 

с. Конотоп,  

вул. Червоноармійська, буд. 9 

1,3000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Конотоп  Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.53 Мурий Олександр Іванович 

Городнянський район, 

с. Перепис, 

вул. Лесі Українки, буд. 27  

 

1,9000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Перепис  Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.54 Маляренко Олександр Ілліч 

Городнянський район, 

с. Перепис, 

вул. 1 Травня, буд. 5  

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Перепис  Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.55 Петлай Віктор Олександрович 

м.Городня, 

вул. Троїцька, буд. 104 

 

 

1,5000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Картовецьке 

Чернігівської області 

відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.56 Снопок Володимир Іванович 

Городнянський район, 

с. Перепис, 

вул. Павлова, буд. 32 

 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Ваганичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.57 Ворона Наталія Володимирівна 

Городнянський район, 

с. Ваганичі, 

вул. Пролетарська, буд. 64 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Ваганичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.58 Бичко Денис Сергійович 

Городнянський район, 

с. Солонівка, 

вул. Шатили, буд. 63 

 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Солонівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.59 Горовенко Тетяна Іванівна 

Городнянський район, 

с. Хоробичі, 

вул. Амосова, буд. 22 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Хоробичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.60 Горовенко Михайло Михайлович 

Городнянський район, 

с. Хоробичі, 

вул. Амосова, буд. 20А 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Хоробичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.61 Гончаренко Василь Іванович 

Городнянський район, 

с. Хоробичі, 

вул. Амосова, буд. 20 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Хоробичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.62 Тимошенко Ніна Олександрівна 

Городнянський район, 

с. Хоробичі, 

вул. Залізнична, буд. 41 

 

0,6500 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Хоробичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.63 Греченок Олег Геннадійович 

Городнянський район, 

с. Хоробичі, 

вул. Амосова, буд. 38 

 

0,5000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Хоробичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.64 Спода Тамара Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Хоробичі, 

вул. Гагаріна, буд. 91а, кв. 1 

 

1,6000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Хоробичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.65 Горовенко Віталій Михайлович 

Городнянський район, 

с. Хоробичі, 

вул. Амосова, буд. 22 а 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Хоробичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.66 Самсонов Олександр Юрійович 

Городнянський район, 

с. Хоробичі, 

вул. Дружби,  буд. 18 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Хоробичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.67 Середа  Роман Григорович 

Городнянський район, 

с. Хоробичі, 

вул. Амосова, буд. 26 

 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Хоробичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.68 Алтушин Дмитро Сергійович 

Городнянський район, 

с. Хоробичі, 

вул. Амосова, буд. 91 

 

0,7000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Хоробичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.69 Шалуха  Валентина Борисівна 

Городнянський район, 

с. Хоробичі, 

вул. Гагаріна, буд. 33 

 

0,5000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Хоробичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.70 Шалуха  Іван Іванович 

Городнянський район, 

с. Хоробичі, 

вул. Гагаріна, буд. 33 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Хоробичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.71 Сосков Дмитро Миколайович 

Городнянський район, 

с. Хоробичі, 

вул. Амосова, буд. 12 

 

1,6000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Хоробичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.72 Новик Сергій Миколайович 

Городнянський район, 

с. Хоробичі, 

вул. Гагаріна, буд. 39 

 

0,3200 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Хоробичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.73 Середа Наталя Анатоліївна 

Городнянський район, 

с. Хоробичі, 

вул. Амосова, буд. 93 

 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Хоробичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.74 Григоренко Наталія Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Хоробичі, 

вул. Амосова, буд. 64 

 

0,1800 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Хоробичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.75 Алтушин Сергій Іванович 

Городнянський район, 

с. Хоробичі, 

вул. Амосова, буд. 91 

 

0,1200 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Хоробичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.76 Сергієнко Олександр Михайлович 

Городнянський район, 

с. Хоробичі, 

вул. Дружби, буд. 23 

 

1,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Хоробичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.77 Аратюнян Едік Гайкович 

Городнянський район, 

с. Хоробичі, 

вул. Амосова, буд. 44 Б 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Хоробичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.78 Тимошенко Віктор Миколайович 

Городнянський район, 

с. Хоробичі, 

вул. Залізнична, буд. 51 

 

1,1000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Хоробичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.79 Спода Анатолій Анатолійович 

Городнянський район, 

с. Хоробичі, 

вул. Гагаріна, буд. 91 А, кв. 1 

 

1,6000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Хоробичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.80 Іванеко Наталія Михайлівна 

м. Чернігів, 

вул. Шевченка, буд. 53 В, кв. 21 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Хоробичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.81 Анищенко Ірина Володимирівна 

м. Чернігів, 

вул. Поліни Осипенко,  

буд. 2 А, кв. 22/1  

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Хоробичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.82 Григоренко Віра Анатоліївна  

Городнянський район, 

с. Хоробичі, 

вул. Амосова, буд. 93 

 

1,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Хоробичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.83 Слісаренко Сергій Михайлович 

м. Чернігів, 

вул. Козацька, буд. 24, кв. 37  

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Хоробичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.84 Бруховецька Тетяна Василівна 

Городнянський район, 

с. Хоробичі, 

вул. Дружби, буд. 18 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Хоробичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.85 Леоненко Валентина Іванівна 

Городнянський район, 

с. Хоробичі, 

вул. Гагаріна, буд. 33 А 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Хоробичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.86 Шитюк Федір Сергійович 

Городнянський район, 

с. Хоробичі, 

вул. Гагаріна, буд. 10 

 

1,5700 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Хоробичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.87 Криволап Алеся Василівна 

Городнянський район, 

с. Хоробичі, 

вул. Амосова, буд. 38 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Хоробичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.88 Пузеєва Наталя Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Хоробичі, 

вул. Амосова, буд. 16 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Хоробичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.89 Ротозій Володимир Володимирович 

Городнянський район, 

с. Хоробичі, 

вул. Амосова, буд. 6 

 

0,4900 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Хоробичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.90 Спода Володимир Федорович 

Городнянський район, 

с. Хоробичі, 

вул. Дружби, буд. 1 

 

1,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Хоробичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.91 Анищенко Тарас Михайлович 

Городнянський район, 

с. Хоробичі, 

вул. Амосова, буд. 100 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Хоробичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.92 Камко Світлана Віталіївна 

Городнянський район, 

с. Хоробичі, 

вул. Гагаріна, буд. 3 

 

1,5000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Хоробичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.93 Ткаченко Наталія Сергіївна 

Городнянський район, 

с. Ільмівка, 

вул. Молодіжна, буд. 16 

 

0,5000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Ільмівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.94 Пацук Олена Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Ільмівка, 

вул. Гагаріна, буд. 58 

 

1,2500 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Ільмівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.95 Силенко Валентина Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Старосілля, 

вул. Молодіжна, буд. 11 

1,0000 для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Старосілля Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.96 Хомазюк Григорій Михайлович 

м. Київ, 

вул. Йорданська, буд. 9-Б, кв. 76  

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Мощенка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.97 Євсієнко Віктор Ілліч 

Городнянський район, 

с. Мощенка, 

вул. Покровська , буд. 9 

 

2,0000 га 

 

 

для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Мощенка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.98 Євсієнко Валентина Іванівна 

Городнянський район, 

с. Мощенка, 

вул. Покровська , буд. 9 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Мощенка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.99 Сакуненко Юлія Миколаївна, 

Городнянський район, 

с. Ваганичі, 

вул. 1 Травня, буд. 41 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Ваганичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.100 Сакуненко Надія Василівна, 

Городнянський район, 

с. Ваганичі, 

вул. 1 Травня, буд. 41 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Ваганичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.101 Сакуненко Віталій Іванович, 

Городнянський район, 

с. Ваганичі, 

вул. 1 Травня, буд. 41 

 

1,5000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Ваганичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.102 Сакуненко Роман Віталійович, 

Городнянський район, 

с. Ваганичі, 

вул. 1 Травня, буд. 41 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Ваганичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.103 Зелений Володимир Іванович 

Городнянський район, 

с. Хоробичі, 

вул. Амосова, буд. 27 

 

0,8700 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Хоробичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.104 Зелена Світлана Володимирівна  

Городнянський район, 

с. Хоробичі, 

вул. Амосова, буд. 27 

 

1,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Мощенка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.105 Кондратенко Олег Васильович 

Городнянський район, 

с. Ільмівка, 

вул. Молодіжна, буд. 12 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Карпівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.106 Кондратенко Надія Володимирівна 

Городнянський район, 

с. Ільмівка, 

вул. Молодіжна, буд. 12 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Карпівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.107 Кондратенко Василь Миколайович 

Городнянський район, 

с. Ільмівка, 

вул. Молодіжна, буд. 12 

 

0,6000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Ільмівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.108 Маленко Микола Михайлович 

Городнянський район, 

с. Солонівка, 

вул. Шатили, буд.107 

 

1,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Солонівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.109 Середа Віктор Васильович 

Городнянський район, 

с. Хоробичі, 

вул. Аніщенка, буд. 87 

 

1,9600 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Хоробичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.110 Драгун Тамара Григорівна 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Гагаріна, буд. 15 

 

0,3800 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Деревини Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.111 Новик Микола Вікторович 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Миру, буд. 188 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Деревини Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.112 Пата Наталія Вікторівна 

Городнянський район, 

с. Хоробичі, 

вул. Аніщенко, буд. 89 

 

1,9800 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Хоробичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.113 Товкач Ніна Павлівна 

Городнянський район, 

с. Ільмівка, 

вул. Молодіжна, буд. 7 

 

0,5000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Ільмівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.114 Середа Людмила Євгеніївна 

м. Городня, 

2 пров. Чкалова, буд. 18а 

 

1,9600 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Хоробичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.115 Бобень Олена Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Конотоп, 

вул. Щорса, буд. 38 

 

0,2400 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Конотоп Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.116 Мазур Юрій Володимирович 

Городнянський район, 

с. Півнівщина, 

вул. Квітнева, буд. 47 

 

0,6000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Півнівщина 

Чернігівської області 

відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.117 Буйна Алла Петрівна 

Городнянський район, 

с. Хрипівка, 

вул. Жовтнева, буд. 37 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Хрипівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.118 Молокович Ганна Андріївна 

м. Городня, 

вул. Троїцька, буд. 17 

 

0,5000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Солонівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.119 Ребенок Олена Михайлівна 

Городнянський район, 

с. Лемешівка, 

вул. Попудренка, буд. 146 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Лемешівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.120 Колешко Ганна Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Старосілля, 

вул. Миру, буд. 69 

 

1,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Старосілля Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.121 Єременко Олександр Миколайович 

Городнянський район, 

с. Старосілля, 

вул. Миру, буд. 88 

 

1,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Старосілля Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.122 Назаренко Сергій Іванович 

Городнянський район, 

с. Старосілля, 

вул. Миру, буд. 63 

 

1,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Старосілля Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.123 Середа Марина Вікторівна 

м. Городня, 

2 пров. Чкалова, буд. 18а 

 

1,9800 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Хоробичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.124 Гончаренко Любов Григорівна 

Городнянський район, 

с. Смичин, 

вул. Центральна, буд. 172 

 

0,3000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Смичин Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.125 Соколовська Тетяна Сергіївна 

м. Дніпро, 

пров. Фестивальний, буд. 16, кв. 81 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Здрягівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.126 Грабовець Павло Васильович 

м. Городня, 

вул. Пушкіна, буд. 23 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Гніздище Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.127 Дарда Тарас Петрович 

Городнянський район, 

с. Перепис, вул. Павлова, буд. 44 

 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Перепис  Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.128 Аксьонов Володимир Іванович 

Городнянський район, 

с. Хрипівка, 

 вул. 1 Травня, буд. 132 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Хрипівка  Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.129 Зінченко Сергій Анатолійович 

Городнянський район, 

с. Хрипівка, 

 вул. 1 Травня, буд. 84 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Хрипівка  Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.130 Калач Лідії Іванівни 

Городнянський район, 

с. Хрипівка, 

 вул. Миру, буд. 33 

 

1,8000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Хрипівка  Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.131 Точоний Юрій Пантелеймонович 

Городнянський район, 

с. Хрипівка, 

 вул. Жовтнева, буд. 32 

 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Хрипівка  Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.132 Помазанко Максим Васильович 

Городнянський район, 

с. Хрипівка, 

 вул. Миру, буд. 31 

 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Хрипівка  Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.133 Будник Олеся Анатоліївна 

Городнянський район, 

с. Хрипівка, 

 вул. Миру, буд. 27 

 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Хрипівка  Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.134 Циганок Юрій Анатолійович 

Городнянський район, 

с. Хрипівка, 

 вул. Миру, буд. 20 

 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Хрипівка  Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.135 Приходько Тетяна Володимирівна 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

 вул. Миру, буд. 112 

 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Деревини  Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.136 Бойко Юрій Володимирович 

Городнянський район, 

с. Мощенка, 

 вул. Покровська, буд. 39 

 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Ваганичі  Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.137 Воскобоєнко Тамара Федорівна 

Городнянський район, 

с. Ваганичі, 

 вул. Білогубівка, буд. 70 

 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Лемешівка  

Чернігівської області 

відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.139 Білоус Дмитро Олександрович 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Миру, буд. 268 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Деревини Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.140 Грищенко Віталій Миколайович 

Городнянський район, 

с. Перепис, 

вул. Лесі Українки, буд. 7 А 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Перепис Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.141 Малицька Тетяна Олександрівна 

Городнянський район, 

с. Перепис, 

вул. Павлова, буд. 48 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Перепис Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.142 Мойсєєнко Надія Володимирівна 

Городнянський район, 

с. Смичин, 

вул. Центральна, буд. 66 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Смичин Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.143 Мойсєєнко Ганна Юріївна 

Городнянський район, 

с. Смичин, 

вул. Центральна, буд. 66 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Смичин Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.144 Болдирев Вадим Вікторович 

Городнянський район, 

с. Смичин, 

вул. Центральна, буд. 99 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Смичин Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.145 Тупик Даша Федорівна 

Городнянський район, 

с. Смичин, 

вул. Центральна, буд. 95 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Смичин Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.146 Чугай Юрій Олександрович 

Городнянський район, 

с. Смичин, 

вул. Заводська, буд. 42 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Смичин Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.147 Заєць Надія Вікторівна 

Городнянський район, 

с. Старосілля, 

вул. Молодіжна, буд. 21 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Старосілля Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.148 Козир Тетяна Сергіївна 

Городнянський район, 

с. Старосілля, 

вул. Миру, буд. 47 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Старосілля Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.149 Смикун Світлана Філаретівна 

Городнянський район, 

с. Лемешівка, 

вул. Молодіжна, буд. 17 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Лемешівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.150 Олійник Наталія Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Конотоп, 

вул. Б. Хмельмицького, буд. 13 

0,8100 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Конотоп Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.151 Даниленко Лідія Василівна 

Городнянський район, 

с. Смичин, 

вул. Центральна, буд. 8 

0,3000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Смичин Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.152 Хуторний Олександр Леонідович 

м. Городня, 

вул. Мирославська, буд. 30 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Лемешівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.153 Благодатової Світлана Леонідівна 

м. Городня, 

вул. Мирославська, буд. 30 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Лемешівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.154 Калач Марина Володимирівна 

м. Городня, 

вул. Зарічна, буд. 39 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Лемешівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.155 Скоблик Валентина Іванівна 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Дружби, буд. 11 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Деревини Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.156 Ковальов Олександр Михайлович 

Городнянський район, 

с. Кусії, 

вул. Урицького, буд. 49 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Деревини Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.157 Кучук Микола Васильович 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Дружби, буд. 44 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Деревини Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.158 Озерської Уляни Миколаївни 

м. Городня, 

вул. Миколаївська, буд. 30 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Лемешівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.159 Борисенко Денис Олександрович 

Городнянський район, 

с. Старосілля, 

вул. Молодіжна, буд. 2 

 

 

1,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                     

с. Старосілля Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.160 Висоцька Юлія Юріївна 

м. Городня, 

вул. Весняна, буд. 34 

 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                      

с. Деревини  Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.161 Тимошенко Тамара Володимирівна 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Дружби, буд. 23 

 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                     

с. Деревини Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.162 Кравченко Марія Вікторівна 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Миру, буд. 121 

 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                     

с. Деревини Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.163 Слободська Тетяна Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Миру, буд. 232 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                     

с. Деревини Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.164 Слободська Ірина Яківна 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Миру, буд. 241 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                     

с. Деревини Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.165 Болотян Максим Анатолійович 

Городнянський район, 

с. Смичин, 

вул. Центральна, буд. 123 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                     

с. Смичин Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.166 Нестеренко Володимир Яковлевич 

Городнянський район, 

с. Деревини 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                     

с. Деревини Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.167 Кравченко Юрій Анатолійович 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Миру, буд. 121 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                     

с. Деревини Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.168 Бондаренко Олена Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Миру, буд. 229 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                     

с. Деревини Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.169 Висоцький Юрій Віталійович 

м. Городня, 

вул. Саговська, буд. 41 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                     

с. Деревини Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.170 Кучук Наталія Михайлівна 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Дружби, буд. 44 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Деревини Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.171 Архангельський Сергій Юрійович 

м. Городня, 

вул. Армійська, буд. 60, кв. 1 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                      

с. Ваганичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.172 Архангельська Наталія Іванівна 

м. Городня, 

вул. Армійська, буд. 60, кв. 1 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                      

с. Ваганичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.173 Борсук Світлана Михайлівна 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Миру, буд. 232 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                      

с. Деревини Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.174 Клещ Наталія Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Старосілля, 

вул. Молодіжна, буд. 17 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                      

с. Старосілля Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.175 Денисенко Катерина Яковлівна 

Городнянський район, 

с. Старосілля, 

вул. Миру, буд. 78 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                      

с. Старосілля Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.176 Губський Сергій Миколайович 

Городнянський район, 

с. Лемешівка, 

вул. Гагаріна, буд. 12 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                      

с. Старосілля Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.177 Бобень Валерій Іванович 

Городнянський район, 

с. Конотоп, 

вул. Щорса, буд. 38 

 

0,4100 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                      

с. Конотоп Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.178 Іваненко Ганни Іванівни 

Городнянський район, 

с. Конотоп, 

вул. Щорса, буд. 38 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                      

с. Деревини Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.179 Лизогуб Віктор Іванович 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Степова, буд. 7 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                      

с. Деревини Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.180 Новик Людмила Михайлівна 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Миру, буд. 257 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                      

с. Деревини Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.181 Новик Віктор Михайлович 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Миру, буд. 257 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                      

с. Деревини Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.182 Шамук Юлії Юріївна 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Миру, буд. 44 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                      

с. Деревини Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.183 Чугай Валерій Миколайович 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Миру, буд. 242 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                      

с. Деревини Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.184 Чугай Олександр Валерійович 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Миру, буд. 242 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                      

с. Деревини Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.185 Чугай Ірина Романівна 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Миру, буд. 242 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                      

с. Деревини Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.186 Лизогуб Ніна Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Леніна, буд. 189 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                      

с. Деревини Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.187 Дегтяр Марина Григорівна 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Степова, буд. 9 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                      

с. Деревини Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.188 Кравченко Тетяна Василівна 

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 

1.189 Сулоєва Юлія Леонідівна 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Дружби, буд. 91 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                      

с. Деревини Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.190 Симонок Анатолій Федорович 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Миру, буд. 23 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                      

с. Деревини Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.191 Слободський Дмитро  

Олександрович 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Миру, буд. 241 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                      

с. Деревини Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.192 Кукта Валентина Григорівна 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Ф. Дем’яненка, буд. 2 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                      

с. Деревини Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.193 Губська Галина Володимирівна 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Миру, буд. 223 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                      

с. Деревини Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.194 Занько Антоніна Якимівна 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Дружби, буд. 3 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                      

с. Деревини Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.195 Литвиненко Геннадій Сергійович 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Миру, буд. 241 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                      

с. Деревини Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.196 Сулоєва Юлія Леонідівна 

Городнянський район, 

с. Володимирівка, 

вул. 1го Травня, буд. 6-б 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                      

с. Ільмівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.197 Андрущенко Володимир Петрович 

Городнянський район, 

с. Володимирівка, 

вул. Миру, буд. 284 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                      

с. Ільмівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.198 Пильник В’ячеслав Вікторович   

Городнянський район, 

с. Володимирівка, 

вул. Маругівська, буд. 83 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                      

с. Ільмівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.199 Рябчук Євгеній Валентинович 

Городнянський район, 

с. Володимирівка, 

вул. Миру, буд. 144 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                      

с. Ільмівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.200 Саблін Анатолій Олексійович  

Городнянський район, 

с. Андріївка, 

вул. Миру, буд. 20 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                      

с. Андріївка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.201 Новик Євгеній Васильович 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Миру, буд. 260 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                      

с. Деревини Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.202 Новик Олена Михайлівна 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Миру, буд. 260 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                      

с. Деревини Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.203 Смикун Олександр Іванович 

Городнянський район, 

м. Городня, 

вул. Чумака, буд. 38 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                      

с. Лемешівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.204 Чередник Юрій Юрійович 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Миру, буд. 271 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                      

с. Деревини Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.205 Чередник Тетяна Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Миру, буд. 271 

 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                      

с. Деревини Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.206 Стьоба Олена Миколаївна 

м.Городня,  

вул. Свєточева, буд. 24 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Ваганичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.207 Моцар Тетяна Іванівна 

м. Городня,  

вул. Армійська, буд. 60, кв. 1 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Ваганичі 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 


