
                                                                                                                   проєкт 

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  

  (шоста сесія 8 скликання) 

 

від 14 липня 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 Оглобля Олег Васильович 

Городнянський район, 

с. Пекурівка, 

вул. Молодіжна, буд.17 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Пекурівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.2 Гришай Наталія Вікторівна 

Городнянський район, 

с. Пекурівка, 

вул. Молодіжна, буд. 2 

 

 

1,9000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Пекурівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.3 Гребень Жанна Юріївна 

Городнянський район, 

с. Пекурівка, 

вул. Молодіжна, буд. 3, кв. 1 

 

0,7000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах  

с. Пекурівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.4 Скороход Ігор Дмитрович 

Городнянський район, 

с. Пекурівка, 

вул. Центральна, буд. 204 

1,5000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Пекурівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.5 Дудко Ніна Іванівна 

м. Городня, 

вул. Жовтнева, буд. 70 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Хотівля  Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.6 Фоміна Ганна Сергіївна 

Городнянський район,  

с. Володимирівка, 

вул. Миру, буд. 191 

0,8000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Володимирівка 

Чернігівської області 

відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.7 Кульгейко Ніна Омелянівна 

Городнянський район, 

с. Володимирівка, 

вул. Маругівська, буд. 36 

0,5000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Володимирівка 

Чернігівської області 

відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.8 Свириденко Сергій Михайлович 

м. Городня, 

вул. Шевченка, буд. 99-а 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Пекурівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.9 Свириденко Яна Олександрівна 

м. Городня, 

вул. Шевченка, буд. 99-а 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Пекурівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.10 Новик Людмила Олександрівна 

Городнянський район, 

с. Кусії,  

вул. Вишнева, буд. 32 

1,1000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Кусії, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.11 Симонок Олександр Олегович 

Городнянський район, 

с. Кусії,  

вул. Вишнева, буд. 32 

1,3000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Кусії, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.12 Пасюк Віктор Федорович 

Городнянський район, 

с. Старосілля,  

вул. Миру, буд. 25 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Старосілля, 

Чернігівської області 

відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.13 Єрьоменко Валерій Анатолійович 

Городнянський район, 

с. Старосілля,  

вул. Миру, буд. 33 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Старосілля, 

Чернігівської області 

відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.14 Новик Петро Михайлович  

Городнянський район, 

с. Деревини,  

вул. Дем’яненка, буд. 14 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Деревини, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.15 Приходько Юрій Петрович 

Городнянський район, 

с. Володимирівка,  

вул. Миру, буд. 253 

1,5000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Володимирівка, 

Чернігівської області 

відповідно до поданої 

схеми розміщення 



1.16 Столяров Олександр Сергійович 

Городнянський район, 

с. Перепис,  

вул. Шевченка, буд. 20 

0,5500 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Перепис, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.17 Столярова Світлана Сергіївна 

Городнянський район, 

с. Перепис,  

вул. Шевченка, буд. 20 

0,7000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Перепис, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.18 Столярова Ганна Михайлівна 

Городнянський район, 

с. Перепис,  

вул. Шевченка, буд. 20 

1,8000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Перепис, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.19 Лапатко Юрій Володимирович 

Городнянський район, 

с. Володимирівка,  

вул. Миру, буд. 89 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Володимирівка, 

Чернігівської області 

відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.20 Леоненко Надія Дмитрівна 

Городнянський район, 

с. Ільмівка,  

вул. Молодіжна, буд. 8 

0,5000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Ільмівка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.21 Кожедуб Любов Іванівна 

Городнянський район, 

с. Ільмівка,  

вул. Миру, буд. 12 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Карпівка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.22 Новик Михайло Васильович  

Городнянський район, 

с. Деревини,  

вул. Дем’яненка, буд. 14 

0,1500 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Деревини, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.23 Бебко Віталій Григорович 

Городнянський район, 

с. Старосілля, 

вул. Миру, буд. 64 

0,5000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Старосілля, 

Чернігівської області 

відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.24 Силенко Олексій Дмитрович 

Городнянський район, 

с. Автуничі,  

пров. Лозовий, буд. 7 

0,5000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Автуничі, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.25 Ковальов Андрій Олексійович 

Городнянський район, 

с. Автуничі,  

вул. Лозова, буд. 35 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Автуничі, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.26 Бебко Іван Федорович  

м. Городня, 

2 пров. Зарічний, буд. 41 

 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Старосілля, 

Чернігівської області 

відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.27 Пошенко Тетяна Федорівна 

Городнянський район 

с. Полісся,  

вул. Першотравнева, буд. 70 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Полісся, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.28 Маляренко Максим Павлович 

Городнянський район, 

с. Ільмівка,  

вул. Молодіжна, буд. 5 

 

0,4000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Ільмівка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.29 Горицька Надія Іванівна 

Городнянський район 

с. Андріївка,  

вул. Травнева, буд. 12 

 

0,5000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Андрївка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.30 Косенок Юлія Миколаївна 

Городнянський район 

с. Андріївка,  

вул. Миру, буд. 53 

 

1,5000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Андрївка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.31 Тумаш Тетяна Олексіївна 

Городнянський район 

с. Полісся,  

вул. Молодіжна, буд. 7 

 

1,2000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах  

с. Старосілля, 

Чернігівської області 

відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.32 Авдєєнко ТетянаМиколаївна 

Городнянський район, 

с. Старосілля, 

вул. Миру, буд. 73 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                         

с. Старосілля Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.33 Горицький Віктор Валентинович 

Городнянський район, 

с. Андріївка, 

вул. Перемоги, буд. 68 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                         

с. Андріївка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.34 Середа Ольга Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Старосілля, 

2 пров. Миру, буд. 1 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                        

с. Старосілля Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.35 Губський Юрій Вікторович 

Городнянський район, 

с. Старосілля, 

вул. Молодіжна, буд. 19 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Старосілля, 

Чернігівської області 

відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.36 Грищенко Наталія Федорівна 

Городнянський район, 

с. Автуничі, 

вул. Миру, буд. 35 

0,8000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Автуничі, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.37 Шатило Микола Васильович 

м. Городня, 

вул. Петрівського, буд. 61 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Старосілля Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.38 Губська Наталія Юріївна 

Городнянський район, 

с. Старосілля,  

вул. Молодіжна, буд. 19 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Старосілля Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.39 Кононенко Анатолій Федорович 

Городнянський район, 

с. Бутівка,  

вул. Покровська, буд. 2 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Бутівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.40 Новик Євгеній Петрович  

Городнянський район, 

с. Автуничі,  

вул. Миру, буд. 92 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Автуничі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.41 Штихно Марія Анатоліївна 

Городнянський район, 

с. Лемешівка,  

вул. Гагаріна, буд. 2  

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Лемешівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.42 Надточій Альона Віталіївна 

Городнянський район, 

с. Деревини,  

вул. Миру, буд. 36 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Кусії Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.43 Новик Петро Михайлович  

Городнянський район, 

с. Деревини,  

вул. Дем’яненка, буд. 14 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Кусії Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.44 

 

Білоус Володимир Дмитрович 

Городнянський район, 

с. Деревини,  

вул. Миру, буд. 267 

0,7800 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Деревини Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.45 Чоботар Алла Михайлівна 

м. Славутич, 

кв-л. Добринінський, буд. 13, кв. 311 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Кусії Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.46 Болотян Олександр Миколайович 

Городнянський район, 

с. Смичин,  

вул. Центральна, буд. 14 

0,1200 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Смичин Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.47 Моторна Людмила Федорівна 

Городнянський район, 

с. Солонівка,  

вул. Святомиколаївська, буд. 170  

 

1,2000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Солонівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.48 Скоренок Валерій Володимирович 

Городнянський район, 

с. Пекурівка,  

вул. Центральна, буд. 198 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Пекурівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.49 Помісячний Микола Михайлович 

м. Городня,  

вул. Осипенка, буд. 10, кв. 1 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Кусії Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.50 Помісячна Марія Василівна 

м. Городня,  

вул. Осипенка, буд. 10, кв. 1 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Кусії Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.51 Дуденок Людмила Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Пекурівка,  

вул. Набережна, буд. 38 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Пекурівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.52 П’ятковська Надія Василівна 

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 

1.53 Костюченко Василь Іванович  

Городнянський район, 

с. Пекурівка,  

вул. Набережна, буд. 20 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Пекурівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.54 Кібардін Вадим Вадимович 

м. Київ, 

вул. Закревського, буд. 83/2, кв. 102 

0,3500 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Хоробичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.55 Горбанич Іван Іванович 

Городнянський район, 

с. Автуничі,  

вул. Армійська, буд. 24 

0,1800 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Автуничі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.56 Римар Валентина Григорівна 

Городнянський район, 

с. Мощенка,  

вул. Цимбаліста, буд. 62 

0,1064 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Мощенка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.56 Римар Валентина Григорівна 

Городнянський район, 

с. Мощенка,  

вул. Цимбаліста, буд. 62 

0,1064 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Мощенка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.57 Міхеєнко Наталія Іванівна 

Володимирович 

Городнянський район, 

с. Полісся,  

вул. Першотравнева, буд. 100 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Полісся Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.58 Міхеєнко Костянтин  

Володимирович 

Городнянський район, 

с. Полісся,  

вул. Першотравнева, буд. 100 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Полісся Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.59 Губар Вадим Валерійович 

Городнянський район, 

с. Півнівщина,  

вул. Озерна, буд. 1 

1,1000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Півнівщина 

Чернігівської області 

відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.60 Ярош Людмила Юріївна 

Городнянський район, 

с. Хрипівка,  

вул. Миру, буд. 19 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Хрипівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.61 Куприянова Валентина 

Олександрівна 

Городнянський район, 

с. Хрипівка,  

вул. Лугова, буд. 47 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Хрипівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.62 Коновалова Світлана  

Володимирівна 

Городнянський район, 

с. Хрипівка,  

вул.1 Травня, буд. 53 

0,1000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Хрипівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.63 Герасименко Федір Петрович 

м. Городня, 

вул. Перемоги, буд. 71, кв. 2 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Гасичівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.64 Єрмоленко Василя Васильович 

м. Городня, 

вул. Святомиколаївська, буд. 74 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Барабанівське 

Чернігівської області 

відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.65 Мельник Оксана Михайлівна 

Городнянський район, 

с. Хрипівка, 

вул. Лугова, буд. 10 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Хрипівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.66 Толстіков Віктор Петрович 

Городнянський район, 

с. Хрипівка, 

вул. Миру, буд. 29 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Хрипівка 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 


