
                                                                                                        проект               

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  

(сьома позачергова сесія 8 скликання ) 

 

від  12 серпня 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 та для індивідуального 

садівництва 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 Кондратенко Вікторія  

Олександрівна 

м. Городня,  

вул. Перемоги буд. 74, кв. 2 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Мощенка, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення  

1.2 Кондратенко Олександр  

Валентинович 

м. Городня, 

вул. Перемоги, буд. 47, кв. 2 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Мощенка, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення  



1.3 Кондратенко Валентин  

Миколайович 

м. Городня, 

1 пров. Радгоспний, буд. 14 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Мощенка, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення  

1.4 Кондратенко Олена Анатоліївна 

м. Городня, 

1 пров. Радгоспний, буд. 14 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Мощенка, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення  

1.5 Кондратенко Наталія Валентинівна 

м. Городня, 

1 пров. Радгоспний, буд. 14 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Мощенка, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення  

1.6 Товстогон Юлія Анатоліївна 

Городнянський район,  

с. Солонівка, 

вул. Шатили, буд. 32 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Берилівка, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.7 Кривошей Олександр Сергійович 

м. Городня, 

вул. Жижкуна, буд. 2, кв.15 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Автуничі, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.8 Івасенко Віктор Михайлович 

м. Городня, 

вул. Волковича, буд. 49-б, кв. 14 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Автуничі, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.9 Алієв Шахін Яхянович 

Бобровицький район, 

с. Свидовець 

вул. Литвиненко, буд. 29 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Ближнє, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення 



1.10 Зиза Юлія Григорівна 

Бахмацький район,  

с. Курінь, 

вул. Яблунева, буд. 12 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Сеньківка, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.11 Мироненко Андрій Сергійович 

м. Городня, 

вул. 8го Березня, буд. 66 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Сеньківка, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.12 Мироненко Сергій Петрович 

м. Городня, 

вул. 8го Березня, буд. 66 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Сеньківка, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.13 Шимончук Сергій Вікторович 

м. Городня, 

вул. Перемоги, буд. 27А 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.14 Сергієнко Ігор Васильович 

м. Городня, 

2 пров. Саговський, буд. 24 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.15 Сергієнко Ірина Василівна 

м. Городня, 

2 пров. Саговський, буд. 24 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.16 Мельник Вадим Ігорович 

м. Городня, 

вул. Перемоги, буд. 75, кв. 7 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 106 урочище «Аеродром» 



1.17 Безпала Ірина Олександрівна 

м. Городня, 

1 пров. Чкалова, буд. 6, кв. 3 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.18 Мельник Ніна Михайлівна 

м. Городня, 

вул. Перемоги, буд. 75, кв. 7 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 105 урочище «Аеродром» 

1.19 Мереакре Роман Михайлович 

м. Городня, 

вул. Перемоги, буд. 72, кв. 55 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 116 урочище «Аеродром» 

1.20 Мереакре Михайло Васильович 

м. Городня, 

вул. Перемоги, буд. 72, кв. 55 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 115 урочище «Аеродром» 

1.21 Бірічева Світлана Миколаївна 

м. Городня, 

вул. Жовтнева, буд. 35 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 102 урочище «Аеродром» 

1.22 Нітченко Михайло Леонтійович 

м. Городня, 

2 пров. Зарічний, буд. 64 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 128 урочище «Циганське» 

1.23 Нітченко Наталія Петрівна 

м. Городня, 

2 пров. Зарічний, буд. 64 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 129 урочище «Циганське» 



1.24 Кулик Геннадій Михайлович 

м. Городня, 

2 пров. Зарічний, буд. 16 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 126 урочище «Циганське» 

1.25 Ісаєнко Віктор Миколайович 

м. Городня, 

вул. Чкалова, буд. 3 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 4 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.26 Куковська Валентина Василівна 

м. Городня, 

вул. Цимбаліста, буд. 26 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 592 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.27 Біла Олена Олександрівна  

м. Городня, 

вул. Зарічна, буд. 3 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 458 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.28 Білий Олег Миколайович 

м. Городня, 

вул. Зарічна, буд. 3 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 459 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.29 Непоп Валентина Федорівна 

м. Городня, 

вул. Шатила, буд. 10 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 440 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.30 Смикун Сергій Іванович 

м. Городня, 

вул. Шатила, буд. 12 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 664 урочище «Хрипівське 

поле» 



1.31 Чайко Людмила Анатоліївна 

м. Городня, 

вул. Чкалова, буд. 1ж, кв. 1 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.32 Малішевська Світлана Анатоліївна 

м. Городня, 

вул. Чкалова, буд. 1ж, кв. 2 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.33 Лях Юрій Петрович 

м. Городня, 

вул. Перемоги, буд. 43, кв. 1 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 114 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.34 Воробйова Наталія Іванівна 

м. Городня, 

вул. Жовтнева, буд. 82 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 84 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.35 Іванова Наталія Петрівна 

м. Городня, 

пров. Троїцькій, буд. 4 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 167 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.36 Дудко Юрій Федорович 

м. Городня, 

пров. Троїцькій, буд. 4 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 166 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.37 Пірак Наталія Володимирівна 

м. Городня, 

вул. Молодіжна, буд. 84 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 439 урочище «Хрипівське 

поле» 



1.38 Верхуша Валентина Олексіївна 

Городнянський район,  

с. Гніздище, 

вул. 9 травня, буд. 31 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Мощенка, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.39 Дайнеко Неля Михайлівна 

Городнянський район,  

с. Гасичівка, 

вул. Магістральна, буд. 2 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Мощенка, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.40 Івасенко Сергій Вікторович 

м. Городня, 

вул. Незалежності, буд. 40 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Автуничі, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.41 Лягу Євгенія Троянівна 

м. Городня, 

пров. Василівській, буд. 56 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Моложава , Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.42 Климов Андрій Володимирович 

м. Городня, 

пров. Василівській, буд. 56 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Моложава , Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.43 Дьяченко Валентина Миколаївна 

м. Городня, 

вул. Жижкуна, буд. 6, кв.1 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 496 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.44 Дьяченко Галина Миколаївна 

м. Городня, 

вул. 8го Березня, буд. 68 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 468 урочище «Хрипівське 

поле» 



1.45 Дьяченко Максим Миколаївна 

м. Городня, 

вул. 8го Березня, буд. 68 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 528 урочище «Хрипівське 

поле» 

 

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 


