
                                                                                                                      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 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 Лях Анна Михайлівна 

м. Городня,  

вул. Троїцька буд. 7, кв. 4 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Бутівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення  

1.2 Калінічева Ніна Миколаївна 

м. Городня, 

вул. Светочева, буд. 23 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Бутівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення  

1.3 Ісаєнко Олена Василівна 

м. Городня, 

вул. Чкалова, буд. 3 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Пекурівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення  



1.4 Пивоваров Олексій Олексійович 

Городнянський район,  

с. Ільмівка, 

вул. Миру, буд. 4 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Ільмівка  Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення  

1.5 Малявіна Наталія Олександрівна 

Городнянський район,  

с. Карпівка, 

вул. Шевченка, буд. 49 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за  межами                          

с. Ільмівка  Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.6 Пінчук Сергій Миколайович 

с. Ільмівка, 

вул. Коцюбинського, буд. 36 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Ільмівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.7 Товкач Наталія Володимирівна 

Городнянський район, 

с. Світанок,  

вул. Вербова, буд. 21 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Ільмівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.8 Губська Олена Василівна 

Городнянський район, 

с. Лемешівка,  

вул. Гагаріна, буд. 12 

1,1300 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Лемешівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.9 Забгаєва Інна Михайлівна 

м. Городня,  

пров. Носа, буд. 3 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Ільмівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.10 Леоненко Сергій Олександрович 

Городнянський район,  

с. Ільмівка, 

вул. Молодіжна, буд. 8 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Ільмівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.11 Маляренко Ганна Іванівна 

Городнянський район,  

с. Ільмівка, 

вул. Гагаріна, буд. 63а 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Ільмівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.12 Кожедуб Олександр 

Володимирович 

Городнянський район,  

с. Ільмівка, 

вул. Молодіжна, буд. 2 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Ільмівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.13 Грищенко Руслан Олексійович 

Городнянський район, 

с. Ільмівка,  

вул. Миру, буд. 4 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Ільмівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.14 Забгаєв Олександр Миколайович 

м. Городня, 

пров. Носа, буд. 3 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Ільмівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.15 Кисіль Володимир Іванович 

Городнянський район, 

с. Стовпівка, 

вул. Радянська, буд. 15 

 

0,3000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Стовпівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.16 Кисіль Олександр Іванович 

Городнянський район, 

с. Стовпівка, 

вул. Радянська, буд. 6 

 

0,1500 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Стовпівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.17 Сухицька Марія Пилипівна 

Городнянський район, 

с. Стовпівка, 

вул. Жовтнева, буд. 15 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Стовпівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.18 Ровенко Сергій Володимирович 

Городнянський район, 

с. Стовпівка, 

вул. Жовтнева, буд. 15 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Стовпівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.19 Прокоф’єв Артем Анатолійович 

Городнянський район, 

с. Дроздовиця, 

вул. 1 Травня, буд. 5 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Дроздовиця 

Чернігівської області 

відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.20 Куліш Марія Федорівна 

Городнянський район, 

с. Дроздовиця, 

вул. 1 Травня, буд. 67 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Дроздовиця 

Чернігівської області 

відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.21 Куліш Олег Миколайович 

Городнянський район, 

с. Дроздовиця, 

вул. 1 Травня, буд. 67 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Дроздовиця 

Чернігівської області 

відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.22 Бодьо Любов Федорівна 

м. Городня, 

вул. Перемоги, буд. 72, кв. 12 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Лемешівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.23 Строй Ірина Віталіївна 

м. Городня, 

вул. Мирославська, буд. 80 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Лемешівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.24 Заяць Олена Володимирівна 

Городнянський район, 

с. Лемешівка, 

вул. Гагаріна, буд. 34 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Лемешівка Чернігівської 

області відповідно до 



поданої схеми розміщення 

1.25 Павлович Сергій Миколайович 

Городнянський район, 

с. Лемешівка, 

вул. Молодіжна, буд. 1, кв. 2  

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Лемешівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.26 Коваленко Тетяна  Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Лемешівка, 

вул. Гагаріна, буд. 47 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Лемешівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.27 Колодько Микола Васильович 

Городнянський район, 

с. Лемешівка, 

вул. Гагаріна, буд. 131 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Лемешівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.28 Колодько Павло Васильович 

Городнянський район, 

с. Лемешівка, 

вул. Гагаріна, буд. 131 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Лемешівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.29 Гулай Олександр Іванович 

Городнянський район, 

с. Лемешівка, 

вул. Гагаріна, буд. 154 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Лемешівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.30 Заяць Олександр Сергійович 

Городнянський район, 

с. Лемешівка, 

вул. Гагаріна, буд. 34 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Лемешівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.31 Гулай Світлана Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Лемешівка, 

вул. Гагаріна, буд. 154 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Лемешівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.32 Хуторний Олександр Леонідович 

м. Городня, 

вул. Мирославська, буд. 30 

1,2000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Рубіж Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.33 Ребенок Олена Михайлівна 

Городнянський район, 

с. Лемешівка, 

вул. Попудренка, буд. 146 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Лемешівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.34 Ющенко Світлана Вікторівна 

Городнянський район, 

с. Лемешівка, 

вул. Гагаріна, буд. 125 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Лемешівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.35 Новик Оксана Михайлівна 

Городнянський район, 

с. Альошинське, 

вул. ім. Пантелеймона Зайця, буд. 32 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Автуничі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.36 Мельник Катерина Юріївна 

Городнянський район, 

с. Старосілля, 

вул. Молодіжна, буд. 19 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Автуничі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.37 Хлебан Вікторія Валеріївна 

Городнянський район, 

с. Автуничі, 

вул. Армійська, буд. 26 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Автуничі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.38 Прищепо Ігор Юрійович 

Городнянський район, 

с.Автуничі, 

вул. Миру, 72 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Автуничі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.39 Стеба Валентина Олександрівна 

Городнянський район, 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 



с.Автуничі, 

вул. Миру, 51 

(01.03) за межами                         

с. Автуничі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.40 Новик Тетяна Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Автуничі, 

вул. Армійська, буд. 48 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Автуничі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.41 Мельников Володимир Юрійович 

Городнянський район, 

с.Автуничі, 

вул. Миру, 34 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Автуничі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.42 Сакун Олександр Володимирович 

Городнянський район, 

с.Автуничі, 

вул. Миру, буд. 47 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Автуничі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.43 Покормяхо Ігор Юрійович 

Городнянський район, 

с.Автуничі, 

вул. Армійська, буд. 18 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Автуничі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.44 Стьоба Сергій Вікторович 

Городнянський район, 

с.Автуничі, 

вул. Миру, буд. 3 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Автуничі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.45 Горицький Іван Миколайович 

Городнянський район, 

с.Андріївка, 

вул. Травнева, буд.  12 

0,6000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Андріївка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.46 Макась Юрій Олексійович 

Городнянський район, 

с.Автуничі, 

вул. Піонерська, буд. 3 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Автуничі Чернігівської 



області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.47 Макась Лариса Георгіївна 

м. Городня, 

вул. Ювілейна, буд. 3 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Автуничі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.48 Заболотських Олександр Сергійович 

Городнянський район, 

с.Андріївка, 

вул. Миру, буд. 3 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Автуничі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.49 Рябець Надія Олексіївна 

Городнянський район, 

с.Автуничі, 

вул. Лозова, буд. 35 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Автуничі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.50 Денисенко Вадим Володимирович 

Городнянський район, 

с.Автуничі, 

вул. Лозова, буд. 4 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Автуничі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.51 Швед  Юрій Анатолійович 

Київська область 

м. Бориспіль, 

вул. Дзержинського, буд.1 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Старосілля Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.52 Заяць Григорій Миколайович 

Городнянський район, 

с.Володимирівка, вул. Миру,  

буд. 68 

 

1,5000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Володимирівка 

Чернігівської області 

відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.53 Луговська Людмила Анатоліївна 

Городнянський район, 

с. Полісся, 

вул. Першотравнева,  буд. 70 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Полісся Чернігівської 

області відповідно до 



поданої схеми розміщення 

1.54 Іващенко Микола Олексійович 

м. Городня, 

вул. Західна, буд. 9 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Полісся Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.55 Іващенко Катерина Анатоліївна 

м. Городня, 

вул. Західна, буд. 9 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Полісся Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.56 Шанойло Валентина Михайлівна 

м. Городня, 

вул. Перемоги, буд. 70, кв. 16 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Перепис Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.57 Шанойло Максим Юрійович  

м. Городня, 

вул. 40 років Перемоги, буд. 3 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Перепис Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.58 Рева ОлександрМихайлович 

Городнянський район, 

с.Конотоп, 

вул. Набережна, буд. 14 

0,3700 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Конотоп Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.59 Рева Віталій Олександрович 

Городнянський район, 

с.Конотоп, 

вул. Набережна, буд. 14 

1,3000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Конотоп Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.60 Авраменко Аза Миколаївна 

м. Городня 

вул. Шкільна, 14 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Хотівля Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.61 Яковенко Юлія Василівна 

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 

1.62 Куліш Галина Василівна 

м. Городня, 

вул. Заводська, буд. 30 

0,8000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Хрипівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.63 Криволап Олег Станіславович 

Городнянський район,  

с. Пекурівка,  

вул. Центральна, буд. 22 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Ваганичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.64 Дриг Людмила Миколаївна 

м. Городня,  

вул. Троїцька, буд. 120а 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Ваганичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.65 Дриг Наталія Михайлівна 

м. Городня,  

вул. Троїцька, буд. 99 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Ваганичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.66 Петров Дмитро Миколайович 

м. Городня,  

вул. Троїцька, буд. 17, кв. 82 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Ваганичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.67 Криволап Людмила Василівна 

Городнянський район,  

с. Пекурівка,  

вул. Центральна, буд. 22 

 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Ваганичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.68 Пірак Олена Сергіївна 

м. Городня,  

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 



вул. Волковича, буд. 18, кв. 2 

 

(01.03) за межами                         

с. Ваганичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.69 Жоголко Наталія Вікторівна 

Городнянський район,  

с. Пекурівка,  

вул. Центральна, буд. 22 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Ваганичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.70 Криволап Станіслав Олександрович 

Городнянський район,  

с. Пекурівка,  

вул. Центральна, буд. 22 

 

2,000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Ваганичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.71 

 

Сиз Сергій Володимирович 

Городнянський район,  

с. Ваганичі 

вул. 1 Травня, буд. 19а 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Ваганичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.72 Козел Лариса Володимирівна 

м. Городня,  

вул. Незалежності, буд. 50, кв. 3 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Ваганичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.73 Тапехо Олена Миколаївна 

м. Городня,  

вул. Садова, буд. 34 

 

2,0000га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Ваганичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.74 Пінчук  Тетяна Володимирівна 

м. Городня,  

вул. Чернігівська, буд. 13, кв. 1 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Ваганичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.75 Бебко  Валентина Олексіївна 

м. Городня,  

вул. 8 Березня, буд. 48 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Ваганичі Чернігівської 



області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.76 Бебко Юрій Михайлович 

м. Городня,  

вул. 8 березня, буд.  48 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Ваганичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.77 Борсук  Ірина Володимирівна 

Городнянський район,  

с. Кузничі,  

вул. Лугова, буд. 34 

 

2,0000 для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Бутівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.78 Денисенко Галина Станіславівна 

м. Городня,  

вул. Незалежності, буд. 36 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Мощенка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.79 Денисенко Світлана Олександрівна 

м. Городня,  

вул. Незалежності, буд. 36 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Мощенка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.80 Денисенко Олександр 

Володимирович 

м. Городня  

вул. Армійська, буд. 51 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Мощенка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.81 Єрмоленко Микола Костянтинович 

м. Городня,  

вул. 1-го Травня, буд. 23-а, кв. 8 

 

0,0800 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

Чернігівської області в ст. 

«Черемошне» по вул. 

Парковій 385 

1.82 Кулик Леонід Олександрович 

Городнянский район, 

с. Вокзал-Городня, 

вул. 40 років Жовтня, буд. 88 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Вокзал-Городня, 

Чернігівської області 

відповідно до поданої 



схеми розміщення 

1.83 Кулик Наталія Василівна 

м. Городня,  

вул. 1 Травня, буд. 43, кв. 3 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Вокзал-Городня, 

Чернігівської області 

відповідно до поданої 

схеми розміщення  

1.84 Дудко Георгій Аркадійович 

м. Городня, 

вул. Василівська, буд. 19 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Бутівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення  

1.85 Зубкова Галина Василівна 

Городнянский район, 

с. Полісся, 

вул. Першотравнева, буд. 138 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Полісся, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення  

1.86 Брик Євгеній Анатолійович 

Городнянский район, 

с. Полісся, 

вул. Молодіжна, буд. 1/2 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Полісся, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення  

1.87 Синенко Андрій Іванович 

м. Городня, 

вул. Зої Космодем’янської, буд. 58 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Перепис, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення  

1.88 Криволап Олександр  

Станіславович 

Городнянский район, 

с. Пекурівка, 

вул. Центральна, буд. 22 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Перепис Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення  

1.89 Турок Людмила Луківна 

Городнянский район, 

с. Полісся, 

вул. Молодіжна, буд. 3 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Полісся Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення  



1.90 Скоренок Олександр  

Володимирович 

Городнянский район, 

с. Пекурівка, 

вул. Центральна, буд. 214 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Пекурівка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення  

1.91 Стародубець Тетяна Федосіївна 

Городнянский район, 

с. Конотоп, 

вул. Щорса, буд. 47 

0,6000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Конотоп, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення  

1.92 Синенко Іван Михайлович 

м. Городня, 

вул. Зої Космодем’янської, буд. 58 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Ваганичі, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення  

1.93 Турок Наталя Юріївна 

Городнянский район, 

с. Полісся, 

вул. Молодіжна, буд. 3 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Полісся, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення  

1.94 Нестеренко Микола Григорович 

м. Городня, 

2 пров. Зарічний, буд. 49 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Ваганичі, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення  

1.95 Авраменко Олена Миколаївна 

м. Городня, 

вул. Нова, буд. 4 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Ваганичі, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення  

1.96 Єрмоленко Людмила  Петрівна 

м. Городня, 

вул. Святомиколаївська, буд. 74 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Ваганичі, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення  

1.97 Прошко Микола Іванович 

Городнянский район, 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 



с. Кузничі, 

вул. Зарічна, буд. 64 

(01.03) за межами                       

с. Ваганичі, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення  

1.98 Синенко Марія Миколаївна 

м. Городня, 

вул. Польова, буд. 3 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Ваганичі, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення  

1.99 Пінчук Тетяна Володимирівна 

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  

1.100 Синенко Олена Іванівна 

м. Городня, 

вул. Зої Космодем’янської, буд. 58 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Ваганичі, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення  

1.101 Ніколаєнко Олег Олександрович 

м. Городня, 

вул. ім. Івана Дудки, буд. 62, кв. 1 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Бутівка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення  

1.102 Росол Максим Васильович 

Городнянский район, 

с. Полісся, 

вул. Першотравнева, буд. 101-А 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Полісся, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення  

1.103 Мемех Андрій Миколайович 

Городнянский район, 

с. Полісся, 

вул. Першотравнева, буд. 110 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Полісся, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення  

1.104 Крупеніч Ганна Михайлівна 

Городнянский район, 

с. Лемешівка, 

вул. Попудренка, буд. 112 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Лемешівка, Чернігівської 



області відповідно до 

поданої схеми розміщення  

1.105 Ткач Володимир Васильович  

м. Городня, 

вул. Молодіжна, буд. 45 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Мощенка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення  

1.106 Ткач Ольга Володимирівна  

м. Городня, 

вул. Молодіжна, буд. 45 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Мощенка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення  

1.107 Ітченко Володимир Михайлович 

Городнянський район, 

с. Мощенка, 

вул. Покровська, буд. 4 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Мощенка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення  

1.108 Ітченко Надія Іванівна 

Городнянський район, 

с. Мощенка, 

вул. Покровська, буд. 4 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Мощенка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення  

1.109 Калач Марина Володимирівна 

м. Городня, 

вул. Зарічна, буд. 39 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Автуничі, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення  

1.110 Кравченко Олексій Вікторович 

м. Городня, 

вул. Василівська, буд. 44 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Автуничі, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення  

1.111 Кулик Юрій Валерійович 

м. Городня, 

3 пров. Механізаторів, буд. 8 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Автуничі, Чернігівської 

області відповідно до 



поданої схеми розміщення  

1.112 Благодатова Світлана Леонідівна 

м. Городня, 

вул. Мирославська, буд. 30 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Автуничі, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення  

1.113 Лисенко Наталія Ігорівна 

м. Городня, 

вул. 40 років Перемоги, буд. 41 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Автуничі, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення  

1.114 Озерська Уляна Миколаївна 

м. Городня, 

вул. Мирославська, буд. 30 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                       

с. Автуничі, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.115 Драч Олександр Анатолійович 

Городнянський район, 

с. Ваганичі, 

вул. Горького, буд. 32 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Ваганичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.116 Драч Валентина Володимирівна 

Городнянський район, 

с. Ваганичі, 

вул. Горького, буд. 32 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Ваганичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.117 Дриг Олександр Володимирович 

м. Городня, 

вул. Горького, буд. 32 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Ваганичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.118 Давиденко Сергій Васильович 

м. Городня, 

вул. Чкалова, буд. 32 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Ваганичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.119 Давиденко Людмила Олександрівна 

м. Городня, 

вул. Чкалова, буд. 32 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Ваганичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.120 Голован Тетяна Володимирівна 

м. Городня, 

вул. 40 років Перемоги, буд. 67, 

кв. 11 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Ваганичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.121 Дриг Дмитро Олександрович 

м. Городня, 

вул. Троїцька, буд. 99, кв. 2 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Ваганичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.122 Заяць Микола Дмитрович 

м. Городня,  

2 пров. Зарічний, буд. 70  

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Андріївка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.123 Заяць Валентина Михайлівна  

м. Городня,  

2 пров. Зарічний, буд. 70 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Андріївка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.124 Заяць Дмитро Миколайович  

Городнянський район, 

с. Андріївка, 

вул. Перемоги, буд. 58 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Андріївка 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 


