
                                                                                                                           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  

(восьма сесія 8 скликання ) 

 

від  14вересня 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 Крикун Ірина Михайлівна 

м. Городня,  

вул. Молодіжна,буд. 34 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 83 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.2 Фещенко Сергій Вікторович 

м. Городня, 

1 пров. 8 Березня, буд. 38  

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 466 урочище «Хрипівське 

поле» 



1.3 Гладченко Євгенія Петрівна 

м. Городня, 

вул. Молодіжна, буд. 29 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 231 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.4 Масибут Світлана Михайлівна 

м. Городня, 

вул. Цимбаліста, буд. 23 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 624 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.5 Павлович Олександр 

Миколайович 

м. Городня, 

2 пров. Свято-Миколаївська,  

буд. 16 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 41 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.6 Кондратенко Антоніна Петрівна 

м. Городня, 

вул. Стеби, буд. 14 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 352 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.7 Яковенко Андрій Віталійович 

м. Городня, 

вул. Стеби, буд. 20 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 204 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.8 Сербін Віра Людвигівна 

м. Городня, 

2 пров. 8 Березня, буд. 47 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 757 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.9 Сербін Іван Олександрович 

м. Городня, 

2 пров. 8 Березня, буд. 47 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 758 урочище «Хрипівське 

поле» 



1.10 Савченко Андрій Анатолійович 

м. Городня,  

1 пров. Незалежності, буд. 16 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 107 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.11 Савченко Оксана Володимирівна 

м. Городня,  

1 пров. Незалежності, буд. 16 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 26 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.12 Дегтеренко Анатолій Іванович 

м. Городня,  

вул. Цимбаліста, буд. 30 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 623 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.13 Лобзень Владислав Сергійович  

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Дружби, буд. 8 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Деревини, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.14 Лобзень Сергій Миколайович  

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Дружби, буд. 8 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Деревини, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.15 Жоголко Олександр  

Анатолійович 

Городнянський район,  

с. Слобода, 

вул. Шевченка, буд. 4 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Залісся, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.16 Ромащенко Ніна Іванівна 

м. Городня, 

1 пров. Зарічний, буд. 37 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 167 урочище «Циганське» 



1.17 Ступак Світлана Федорівна 

м. Городня, 

вул. Перемоги, буд. 75, кв. 19 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Залісся, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.18 Пацюк Олена Олександрівна 

м. Городня, 

вул. Смекаліна, буд. 14 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 12 урочище «Інтернат» 

1.19 Коротка Ніна Іванівна 

м. Городня, 

вул. 8 Березня, буд. 38 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 363 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.20 Куліш Галина Василівна 

м. Городня, 

вул. Заводська, буд. 30 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 84 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.21 Турейська Ірина Олександрівна 

м. Городня, 

1 пров. Незалежності, буд. 7, кв. 1 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 78 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.22 Турейська Лариса Василівна 

м. Городня, 

вул. Покровська, буд. 2 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 89 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.23 Федченко Ольга Петрівна 

м. Городня, 

вул. 8 Березня, буд. 36 

 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 375 урочище «Хрипівське 

поле» 



1.24 Ткаченко Олександр 

Олександрович 

м. Городня, 

1 пров. 8 Березня, буд. 36 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 499 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.25 Ворона Анатолій Олександрович 

м. Городня, 

2 пров. 8 Березня, буд. 47 А 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 667 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.26 Самойленко Ольга Федосіївна 

м. Городня, 

вул. Свято-Миколаївська, буд. 98 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 660 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.27 Єрмоленко Валентина Миколаївна 

м. Городня,  

вул. Свято-Миколаївська, буд. 63 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 649 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.28 Бондаренко Лідія Петрівна 

м. Городня, 

вул. Свято-Миколаївська, буд. 55 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 636 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.29 Тітов Володимир Васильович 

м. Городня, 

2 пров. Зарічний, буд. 12, кв. 1 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 189 урочище «Циганське» 

1.30 Шведова Наталія Федорівна 

м. Городня, 

вул. Перемоги, буд. 70, кв. 27 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 136 урочище «Аеродром» 



1.31 Смикун Валентина Леонідівна 

м. Городня, 

вул. Чумака, буд. 38 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Автуничі, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.32 Силенок Наталія Миколаївна 

м. Городня, 

вул. Троїцька, буд. 17, кв. 73 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 28 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.33 Снопок Владислав Олександрович 

Городнянський район,  

с. Ваганичі, 

вул. 1 Травня, буд. 38 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Карпівка, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.34 Снопок Тетяна Вікторівна 

Городнянський район,  

с. Ільмівка, 

вул. Гагаріна, буд. 43 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Карпівка, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.35 Демиденко Григорій Васильович 

м. Городня, 

вул. Свято-Миколаївська, буд. 72 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 353 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.36 Шкут Анатолій Федорович 

м. Городня, 

вул. Зарічна, буд. 19 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 45 урочище «Аеродром» 

1.37 Мазіна Ольга Іванівна 

м. Городня, 

вул. Братів Маригодових, буд. 28 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 153 урочище «Хрипівське 

поле» 



1.38 Кравченко Олексій Михайлович 

Городнянський район,  

с. Мощенка, 

вул. Зарічна, буд. 11 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Мощенка, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.39 Кравченко Михайло Григорович 

Городнянський район,  

с. Мощенка, 

вул. Зарічна, буд. 11 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Мощенка, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.40 Свириденко Валентина Федорівна 

м. Городня, 

вул. Стеби, буд. 30 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 76 урочище «Хрипівські 

дачі» 

1.41 Гладченко Максим Олександрович 

м. Городня, 

вул. Молодіжна, буд. 35 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 60 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.42 Ревуцький Валерій Сергійович 

м. Городня, 

1 пров. Зарічний, буд. 51 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 168 урочище «Циганське» 

1.43 Ревуцький Сергій Сергійович 

м. Городня, 

1 пров. Зарічний, буд. 51 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 169 урочище «Циганське» 

1.44 Ревуцький Сергій Миколайович 

м. Городня, 

1 пров. Зарічний, буд. 51 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 170 урочище «Циганське» 



1.45 Ревуцький Лариса Михайлівна 

м. Городня, 

1 пров. Зарічний, буд. 51 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 12 урочище «Циганське» 

1.46 Турчин Микола Михайлович 

м. Городня, 

вул. 1 Травня, буд. 105 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 20 урочище «Шпунти» 

1.47 Ступак Наталія Григорівна 

м. Городня, 

вул. Братів Маригодових, буд. 17 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 482 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.48 Шкут Тетяна Іванівна 

м. Городня, 

вул. Зарічна, буд. 19 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 184 урочище «Циганське» 

1.49 Пінчук Катерина Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Мощенка, 

вул. Молодіжна, буд. 2 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Мощенка, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.50 Кравченко Тамара Сергіївна 

Городнянський район, 

с. Мощенка, 

вул. Зарічна, буд. 11 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Мощенка, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.51 Філонова Ольга Миколаївна 

м. Городня, 

вул. Свято-Миколаївська, буд. 37 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 434 урочище «Хрипівське 

поле» 



1.52 Бродець Ірина Олександрівна 

м. Городня, 

вул. Перемоги, буд. 75, кв. 8 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 68 урочище «Аеродром» 

1.53 Руденок Андрій Олександрович 

Городнянський район, 

с. Мощенка, 

вул. Цимбаліста, буд. 3 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Мощенка, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.54 Руденок Надія Василіна 

Городнянський район, 

с. Мощенка, 

вул. Цимбаліста, буд. 3 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Мощенка, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.55 Шуляк Василь Іванович 

м. Городня, 

вул. Свято-Миколаївська, буд. 92 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 654 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.56 Непоп Світлана Миколаївна 

м. Городня, 

вул. Смекаліна, буд. 12 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 8 урочище 

«Психоневрологічний 

інтернат» 

1.57 Гулай Микола Олексійович 

м. Городня, 

вул. Смекаліна, буд. 47 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 639 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.58 Атрошенко Микола Пантелійович 

м. Городня, 

вул. Заводська, буд. 29 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 74 урочище «Хрипівське 

поле» 



1.59 Атрошенко Олександр 

Миколайович 

м. Городня, 

вул. Заводська, буд. 29 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 62 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.60 Бряскало Лариса Олександрівна 

м. Городня, 

вул. Молодіжна, буд. 22 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 72 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.61 Охонько Світлана Анатоліївна 

м. Городня, 

вул. Чернігівська, буд. 4, кв. 52 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 736 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.62 Калінько Тетяна Олексіївна 

м. Городня, 

вул. Свято-Миколаївська, буд. 106 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 659 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.63 Вінниченко Раїса Володимирівна 

м. Городня, 

1 пров. 8 Березня, буд. 89 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 370 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.64 Голован Олександр Іванович 

м. Городня, 

вул. Молодіжна, буд. 7 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 52 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.65 Голован Ольга Миколаївна 

м. Городня, 

вул. Молодіжна, буд. 7 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 31 урочище «Хрипівське 

поле» 



1.66 Бегун Микола Васильович 

м. Городня, 

вул. Молодіжна, буд. 7 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 324 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.67 Хорло Тетяна Михайлівна 

м. Городня, 

вул. 8 Березня, буд. 91 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 343 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.68 Кисіль Раїса Петрівна 

м. Городня, 

вул. Калача, буд. 28 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 195 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.69 Карпенко Сергій Васильович 

м. Городня, 

вул. Свято-Миколаївська, буд. 88 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 759 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.70 Філонов Юрій Леонідович 

м. Городня, 

вул. Заводська, буд. 20 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 252 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.71 Дубовий Вадим Михайлович 

Городнянський район, 

с. Гніздище, 

1 пров. Перемоги, буд. 3 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 9 урочище «Дамба» 

1.72 Дубова Наталія Володимирівна 

м. Городня, 

пров. Петрівський, буд. 21 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 8 урочище «Дамба» 



1.73 Сидоренко Надія Леонідівна 

м. Городня, 

вул. Жовтнева, буд. 8 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 207 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.74 Мельник Валентина Вікторівна 

м. Городня, 

вул. Цимбаліста, буд. 19 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 246 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.75 Бортник Тетяна Іванівна 

м. Городня, 

вул. Цимбаліста, буд. 20 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 625 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.76 Дубова Мрина Михайлівна 

м. Городня, 

пров. Петрівський, буд. 21 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 7 урочище «Дамба» 

1.77 Гулай Петро Андрійович  

м. Городня, 

вул. 1 Травня, буд. 88-а 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 132 урочище «Аеродром» 

1.78 Шанойло Олександр Михайлович 

Городнянський район, 

с. Смичин, 

вул. Центральна, буд. 42 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Смичин, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.79 Шанойло Ніна Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Смичин, 

вул. Центральна, буд. 42 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Смичин, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення 



1.80 Панченко Раїса Василівна 

м. Городня, 

вул. Чумака, буд. 75 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 30 урочище «Хрипівські 

дачі» 

1.81 Щербина Микола Степанович 

м. Городня, 

вул. Молодіжна, буд. 50 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 154 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.82 Герасименко Ніна Олександрівна 

м. Городня, 

вул. Стеби, буд. 43, кв.2 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 641 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.83 Дудко Олександр Володимирович 

м. Городня, 

вул. Свято-Миколаївська, буд. 90 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 655 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.84 Кривопуск Фанасія Яковлівна 

м. Городня, 

вул. Стеби, буд. 13 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 327 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.85 Антонович Наталія Анатоліївна 

м. Городня, 

2 пров. Свято-Миколаївська, 

буд. 23 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 102 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.86 Чекмінь Любов Павлівна 

м. Городня, 

вул. Армійська, буд. 24 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 379 урочище «Хрипівське 

поле» 



1.87 Телушко Володимир Михайлович 

м. Городня, 

1 пров. Зарічний, буд. 2 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 100 урочище «Шпунти» 

1.88 Марценюк Володимир Йосипович 

м. Городня, 

вул. Заводська, буд. 36 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 161 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.89 Шуляк Валентина Федорівна 

м. Городня, 

вул. Свято-Миколаївська, буд. 92 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 662 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.90 Губський Анатолій Олексійович 

м. Городня, 

2 пров. 8 Березня, буд. 37 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 462 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.91 Грищенко Микола Миколайович 

м. Городня, 

2 пров. Зарічний, буд. 36 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 65 урочище «Циганське» 

1.92 Павлович Надія Михайлівна 

м. Городня, 

вул. Цимбаліста, буд. 10 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 556 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.93 Марценюк Вікторія Миколаївна 

м. Городня, 

вул. Заводська, буд. 36 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 162 урочище «Хрипівське 

поле» 



1.94 Мося Василь Миколайович 

м. Городня, 

вул. Молодіжна, буд. 38 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 185 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.95 Непоп Наталія Іванівна 

м. Городня, 

вул. Свято-Миколаївська, буд. 86 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 663 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.96 Стародубець Тетяна Василівна 

м. Городня, 

вул. Армійська, буд. 10 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 38 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.97 Бируль Валентина Миколаївна 

м. Городня, 

вул. 8 Березня, буд. 50 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 534 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.98 Панченко Микола Андрійович 

м. Городня, 

вул. Чумака, буд. 75 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 35 урочище «Хрипівські 

дачі» 

1.99 Костильова Ніна Григорівна 

м. Городня, 

вул. Шевченка, буд. 76 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 178 урочище «Циганське» 

1.100 Костильова Ніна Григорівна 

м. Городня, 

вул. Шевченка, буд. 76 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 178 урочище «Циганське» 



1.101 Шемець Анатолій Степанович 

м. Городня, 

вул. Армійська, буд. 5а 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 311 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.102 Бугаєвська Тетяна Володимирівна 

м. Городня, 

вул. Заводська, буд. 26 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 64 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.103 Курачов Олег Миколайович 

м. Городня, 

вул. Братів Маригодових, буд. 2 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 627 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.104 Пінчук Надія Федорівна 

м. Городня, 

вул. Заводська, буд. 35 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 44 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.105 Кулініч Ірина Леонідівна 

м. Городня, 

вул. Свято-Миколаївська, буд. 46 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 265 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.106 Хайлук Анатолій Володимирівна 

м. Городня, 

вул. 8 Березня, буд. 26 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 369 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.107 Хайлук Олена Петрівна 

м. Городня, 

вул. 8 Березня, буд. 26 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 368 урочище «Хрипівське 

поле» 



1.108 Хайлук Олена Петрівна 

м. Городня, 

вул. 8 Березня, буд. 26 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 368 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.109 Хоменко Микола Пантелійович 

м. Городня, 

вул. Молодіжна, буд. 30 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 237 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.110 Кеня Любов Дмитрівна 

м. Городня, 

вул. 8 Березня, буд. 73 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 427 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.111 Гулай Тетяна Василівна 

м. Городня, 

вул. Стеби, буд. 47 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 642 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.112 Шемець Наталія Леонідівна 

м. Городня, 

вул. Свято-Миколаївська, буд. 14 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 39 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.113 Кеня Микола Васильович 

м. Городня, 

вул. 8 Березня, буд. 73 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 668 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.114 Курачова Валентина Григорівна 

м. Городня, 

вул. Братів Маригодових, буд. 2 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 628 урочище «Хрипівське 

поле» 



1.115 Децик Тетяна Миколаївна 

м. Городня, 

вул. Молодіжна, буд. 46 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 186 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.116 Лях Юлії Олександрівна 

м. Городня, 

вул. Молодіжна, буд. 7 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 42 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.117 Дяговець Людмила Миколаївна 

м. Городня, 

вул. Стеби, буд. 35 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 554 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.118 Дяговець Леонід Іванович 

м. Городня, 

вул. Стеби, буд. 35 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 152 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.119 Луговська Олена Іванівна 

м. Городня, 

вул. Заводська, буд. 42 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 484 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.120 Басович Андрій Петрович 

м. Городня, 

вул. Заводська, буд. 21 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 163 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.121 Басович Валентина Миколаївна 

м. Городня, 

вул. Заводська, буд. 21 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 199 урочище «Хрипівське 

поле» 



1.122 Висоцька Ганна Василівна 

м. Городня, 

1 пров. Незалежності, буд. 9 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

урочище «Хрипівське поле» 

1.123 Стародубець Василь Григорович 

м. Городня, 

1 пров. 8 Березня, буд. 30 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 446 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.124 Дубова Аліна Михайлівна 

м. Київ, 

вул. Марії Капніст, буд. 4 

гуртожиток 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 6 урочище «Дамба» 

1.125 Зайцева Наталя Валентинівна 

м. Городня,  

вул. Армійська, буд. 63 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 110 урочище «Хрипівські 

дачі» 

1.126 Коток Михайло Дмитрович 

м. Городня, 

вул. Армійська, буд. 62, кв. 1 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 55 урочище «Циганське» 

1.127 Смикун Олександр Іванович 

м. Городня,  

вул. Чумака, буд. 38 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Автуничі, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.128 Маклюк Роман Анатолійович 

м. Городня,  

вул. Чернігівська, буд. 4, кв. 52 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 603 урочище «Хрипівське 

поле» 



1.129 Сігора Ольга Петрівна 

м. Городня,  

вул. 8 Березня, буд. 22 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 339 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.130 Вінниченко Володимир Іванович 

м. Городня,  

1 пров. 8 Березня, буд. 12 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 415 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.131 Надточей Любов Іванівна 

м. Городня,  

вул. Шатили, буд. 20 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 570 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.132 Кунаєва Тетяна Володимирівна 

м. Городня,  

вул. Троїцька, буд. 7, кв. 20 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 107 урочище «Циганське» 

1.133 Єроніна Олена Миколаївна 

м. Городня,  

вул. Заводська, буд. 27 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 73 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.134 Єронін Володимир 

Володимирович 

м. Городня,  

вул. Заводська, буд. 27 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 61 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.135 Висоцька Юлія Юріївна 

м. Городня,  

вул. Весняна, буд. 34 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 72 урочище «Хрипівське 

поле» 



1.136 Марков Сергій Володимирівна 

м. Городня,  

вул. Шевченка, буд. 98 

1,5000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Альошинська, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.137 Бенедик Алла Михайлівна 

м. Городня,  

вул. Свято-Миколаївська, буд. 54 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 658 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.138 Горицька Світлана Миколаївна 

м. Городня,  

вул. Вишнева, буд. 10 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 653 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.139 Ротозій Олександра Федорівна 

м. Городня,  

пров. Носа, буд. 8 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 71 урочище «Хрипівські 

дачі» 

1.140 Соседко Олена Федорівна 

м. Городня,  

вул. Заводська, буд. 38 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 146 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.141 Соседко Олександр Іванович 

м. Городня,  

вул. Заводська, буд. 38 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 145 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.142 Драгун Валентина Анатоліївна 

м. Городня,  

вул. Цимбаліста, буд. 24 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 640 урочище «Хрипівське 

поле» 



1.143 Гулай Зінаїда Михайлівна 

м. Городня,  

вул. 1 Травня, буд. 88а, кв. 3 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 133 урочище «Аеродром» 

1.144 Муравко Володимир Григорович 

м. Городня,  

вул. Покровська, буд. 19а 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 386 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.145 Проценко Олександр Григорович 

м. Городня,  

вул. Калача, буд. 7 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 104 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.146 Чехман Тамара Олексіївна 

м. Городня,  

вул. Цимбаліста, буд. 18 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 597 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.147 Зенченко Ніна Василівна 

м. Городня,  

вул. Шевченка, буд. 127 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 54 урочище «Циганське» 

1.148 Чехман Тамара Олексіївна 

м. Городня,  

вул. Цимбаліста, буд. 18 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 597 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.149 Левченко Сергій Кузьмич  

м. Городня,  

вул. Заводська, буд. 34 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 451 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.150 Жоголко Федор Миколайович 

м. Городня,  

вул. Незалежності, буд. 52, кв. 1 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 5 урочище «Хрипівські 

дачі» 



1.151 Коваленко Олександр Васильович 

м. Городня,  

вул. Зої Космодем’янської, буд. 56 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 761 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.152 Савоста Алла Петрівна 

м. Городня,  

1 пров. Незалежності, буд. 12 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 19 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.153 Смирнова Зоя Миколаївна 

м. Городня,  

вул. Незалежності, буд. 70, кв. 2 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 750 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.154 Лось Надя Павлівна 

м. Городня,  

вул. Стеби, буд. 10 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 621 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.155 Куліш Олександр Борисович 

м. Городня,  

вул. Жовтня, буд. 2-а 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 86 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.156 Твердий Ігор Олександрович 

м. Городня,  

вул. Свято-Миколаївська, буд. 68 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 645 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.157 Горицький Володимир Вікторович 

м. Городня,  

вул. Вишнева, буд. 10 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 137 урочище «Аеродром» 

1.158 Пінчук Валентина Олексіївна 

м. Городня,  

вул. Заводська, буд. 35 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 51 урочище «Хрипівське 

поле» 



1.159 Пінчук Валентина Миколаївна 

м. Городня, 

вул. Цимбаліста, буд. 25 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 536 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.160 Пінчук Ірина Володимирівна 

м. Городня,  

вул. Зоя Космодем’янської, буд. 14 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 538 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.161 Пінчук Володимир Миколайович 

м. Городня,  

вул. Зоя Космодем’янської, буд. 14 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 537 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.162 Гончар Тетяна Михайлівна 

м. Городня,  

вул. Заводська, буд. 13 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 85 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.163 Гончар Олександр  

Володимирович 

м. Городня,  

вул. Заводська, буд. 13 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 236 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.164 Нагорна Галина Іванівна 

м. Городня,  

вул. Носа, буд. 10, кв. 1 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 102 урочище «Хрипівські 

дачі» 

1.165 Зенченко Володимир  

Володимирович 

м. Городня,  

вул. Шевченка, буд. 177 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 70 урочище «Циганське» 

1.166 Камаса Олександр Якович 

м. Городня,  

вул. Молодіжна, буд. 1д 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

урочище «Хрипівське поле» 



1.167 Алексеєнко Ганна Василівна 

м. Городня,  

вул. Свято-Миколаївська, буд. 73 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 731 урочище «Циганське» 

1.168 Андрусь Володимир Іванович 

м. Городня,  

вул. Свято-Миколаївська, буд. 102, 

кв. 2 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 666 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.169 Непоп Микола Вікторович 

м. Городня,  

вул. Цимбаліста, буд. 17 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 656 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.170 Дворецький Володимир 

Євгенійович 

м. Городня,  

вул. Перемоги, буд. 73, кв. 73 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 133 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.171 Чекмінь Ілля Олександрович 

м. Городня,  

вул. Армійська, буд. 24,  

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 90 урочище «Хрипівські 

дачі» 

1.172 Чекмінь Володимир Ілліч 

м. Городня,  

вул. Чернігівська, буд. 2, кв. 34  

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 91 урочище «Хрипівські 

дачі» 

1.173 Дегтяр Наталії Михайлівна 

м. Городня,  

вул. Святомиколаївська, буд. 45 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 620 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.174 Непоп Андрій Олександрович 

м. Городня,  

вул. Максимівська, буд. 101 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Залісся, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення 



1.175 Середа Володимир Миколайович 

м. Городня,  

вул. Святомиколаївська, буд. 45 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 15 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.176 Бірюк Наталія Михайлівна 

м. Городня,  

вул. Молодіжна, буд. 2 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 17 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.177 Середа Володимир Миколайович 

м. Городня,  

вул. Молодіжна, буд. 2 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 98 урочище «Шпунти» 

1.178 Мижгородський Дмитро Петрович  

м. Городня,  

вул. Незалежності, буд. 23 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 99 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.179 Воробей Ганна Зіновіївна 

м. Городня,  

вул. Перемоги, буд. 32а 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 364 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.180 Рябченко Петро Яковлевич  

м. Городня,  

вул. Шатили, буд. 4 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 529 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.181 Капітанова Валентина Михайлівна  

м. Городня,  

вул. Армійська, буд. 52, кв. 2 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 56 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.182 Коржавіна Марія Василівна  

м. Городня,  

2 пров. 8 Березня, буд. 13 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 82 урочище «Хрипівське 

поле» 



1.183 Коржавін Віктор Іванович 

м. Городня,  

2 пров. 8 Березня, буд. 13 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 57 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.184 Дегтяр Ніна Федорівна 

м. Городня,  

вул. Свято-Миколаївська, буд. 45 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 619 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.185 Савченко Василь Олегович 

Городнянський район, 

с. Вокзал-Городня,  

вул. Вокзальна, буд. 1, кв. 2 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 37 урочище «Привод» 

1.186 Савченко Валентина Йосипівна 

Городнянський район, 

с. Вокзал-Городня,  

вул. Вокзальна, буд. 1, кв. 2 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 35 урочище «Привод» 

1.187 Свириденко Володимир  

Володимирович 

м. Городня, 

1 пров. Свято-Миколаївський, 

буд. 9 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 9 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.188 Свириденко Світлана 

Миколїівна 

м. Городня, 

1 пров. Свято-Миколаївський, 

буд. 9 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 32 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.189 Борщ Валентина Дмитрівна 

м. Городня, 

вул. Шатила, буд. 9 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 496 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.190 Бодьо Тетяна Олексіївна 

м. Городня, 

вул. Незалежності, буд. 7 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 68 урочище «Хрипівське 

поле» 



1.191 Федосієнко Олександр Іванович 

м. Городня, 

вул. Заводська, буд. 3 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 53 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.192 Коваленко Юрій Вікторович 

м. Городня, 

1 пров. Незалежності, буд. 4 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 90 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.193 Дубовий Михайло Іванович 

м. Городня, 

пров. Петрівський, буд. 21 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 5 урочище «Дамба» 

1.194 Грабовець Микола Івановича 

м. Городня, 

вул. Заводська, буд. 31 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 66 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.195 Грабовець Людмила Миколаївна 

м. Городня, 

вул. Заводська, буд. 31 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 67 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.197 Прохоренко Олександрович  

Миколайович 

м. Городня, 

вул. І. Дудка, буд. 12 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 449 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.197 Грищенко Тетяна Іванівна 

м. Городня, 

2 пров. Зарічний, буд. 36 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 108 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.198 Безбородий Сергій 

Володимирович 

м. Городня, 

вул. 1 Травня, буд. 88, кв. 2 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 134 урочище «Аеродром» 



1.199 Соболевської Тетяна Антоніна 

м. Городня, 

вул. Перемоги, буд. 35, кв. 2 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 101 урочище «Аеродром» 

1.200 Буйний Леонід Григорович 

м. Городня, 

вул. Перемоги, буд. 70, кв. 35 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 135 урочище «Аеродром» 

1.201 Концевий Олег Яковлевич 

м. Городня, 

вул. Перемоги, буд. 72, кв. 10 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 62 урочище «Аеродром» 

1.202 Федіна Наталя Григорівна 

м. Городня, 

1 пров. Свято-Миколаївський,  

буд. 10, кв. 6 

1,8000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Ільмівка, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.203 Нойманн Вероніка Олексіївна 

м. Городня, 

1 пров. Свято-Миколаївський,  

буд. 10, кв. 6 

1,8000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Ільмівка, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.204 Крикун Анастасія Олексіївна 

м. Городня, 

1 пров. Свято-Миколаївський,  

буд. 10, кв. 6 

1,8000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Ільмівка, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.205 Ткач Юрій Миколайович 

м. Городня, 

вул. Західна, буд. 4 

1,8000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Ільмівка, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.206 Ткач Оксана Юріївна 

м. Городня, 

вул. Західна, буд. 4 

1,8000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Ільмівка, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення 



1.207 Ткач Тетяна Григорівна 

м. Городня, 

вул. Західна, буд. 4 

1,8000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Ільмівка, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.208 Ткач Валенттина Миколаївна 

м. Городня, 

вул. Жовтнева, буд. 77, кв. 2 

1,8000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Ільмівка, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.209 Гузь Олександр Миколайович 

м. Городня, 

вул. Чернігівська, буд. 2, кв. 31 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Полісся, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.210 Мельникова Надія Михайлівна 

м. Городня, 

вул. Молодіжна, буд. 4 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 14 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.211 Талалай Анатолій Миколайович 

м. Городня, 

вул. Молодіжна, буд. 19 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 49 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.212 Савоста Дмитро Юрійович 

м. Городня, 

1 пров. Молодіжна, буд. 12 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 20 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.213 Маклюк Анатолій Миколайович 

м. Городня, 

вул. Молодіжна, буд. 46 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 16 урочище «Хрипівські 

дачі» 

1.214 Бичко Наталія Володимирівна 

м. Городня, 

1 пров. Чернігівський, буд. 11, кв. 2 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 334 урочище «Хрипівське 

поле» 



1.215 Кучерявенко Тетяна Михайлівна 

м. Городня, 

1 пров. Чернігівський, буд. 11, кв. 2 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 384 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.216 Бовтун Олександр Степанович 

м. Городня, 

вул. Стеби, буд. 28 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 626 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.217 Помісячний Анатолій Леонідович 

м. Городня, 

вул. Перемоги, буд. 21, кв. 1 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 89 урочище «Аеродром» 

1.218 Михайленко Іван Васильович 

м. Городня, 

1 пров. 8 Березня, буд. 6 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 79 урочище «Хрипівські 

дачі» 

1.219 Кононенко Михайло Олексійович 

м. Городня, 

вул. Цимбаліста, буд. 15 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 597 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.220 Шуляк Марії Іллівна 

Городнянський район, 

с. Хрипівка, 

вул. Шевченка, буд. 3 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 535 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.221 Грузд Володимир Валерійович 

м. Городня, 

вул. Перемоги, буд. 22, кв. 2 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 109 урочище «Аеродром» 

1.222 Шемець Ганна Анатоліївна 

м. Городня, 

вул. Армійська, буд. 5 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 137 урочище «Хрипівське 

поле» 



1.223 Проніна Валентина Яковлівна 

м. Городня, 

вул. Зої Космодем’янської , буд. 70 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 47 урочище «Хрипівські 

дачі» 

1.224 Побилий Андрій Іванович 

м.Городня, 

2 пров. 8 Березня, буд. 2 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 669 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.225 Заяць Ганна Степанівна 

м.Городня, 

вул. Свято-Миколаївська, буд. 65 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 610 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.226 Грузд Наталія Василівна 

м.Городня, 

вул. Свято-Миколаївська, буд. 44 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 264 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.227 Михайленко Ганна Семенівна 

м.Городня, 

1 пров. 8 Березня, буд. 6 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 32 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.228 Мельник Ганна Пилипівна 

м.Городня, 

вул. Стеби, буд. 37-а 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 616 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.229 Кравченко Олександра Євгенівна 

м.Городня, 

вул. Свято-Миколаївська, буд. 59 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 652 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.230 Тірок Анатолій Вікторович 

м.Городня, 

вул. Чкалова, буд. 9 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 123 урочище «Аеродром» 



1.231 Кравченко Олександра Євгенівна 

м.Городня, 

вул. Братів Маригодових, буд. 1 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 461 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.232 Рогачова Наталія Миколаївна 

м.Городня, 

2 пров. 8 Березня, буд. 39 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 65 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.233 Мельник Микола Анатолійович 

м.Городня, 

вул. Зої Космодем’янської, 

буд. 50, кв. 2 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 92 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.234 Ткач Володимир Васильович 

м.Городня, 

вул. Молодіжна, буд. 45 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 406 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.235 Ткач Зоя Петрівна 

м.Городня, 

вул. Молодіжна, буд. 45 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 453 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.236 Литвиненко Алла Митрофанівна 

м.Городня, 

вул. Молодіжна, буд. 45 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 14 урочище «Аеродром» 

1.237 Єрмоленко Олена Іллівна 

м.Городня, 

вул. Калача, буд. 20 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 170 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.238 Стеба Наталія Федорівна 

Городнянський район, 

с. Автуничі, 

вул. Миру, буд. 1А 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Автуничі, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення 



1.239 Макась Володимир Леонідович 

Городнянський район, 

с. Автуничі, 

1 пров. Армійська, буд.5  

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Автуничі, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.240 Новик Володимир Михайлович 

Городнянський район, 

с. Автуничі, 

вул. Армійська, буд. 11  

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Автуничі, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.241 Синявський Анатолій  

Миколайович 

Городнянський район, 

с. Автуничі, 

вул. Лозова, буд. 39  

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Автуничі, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.242 Заєць Сергій Анатолійович 

Городнянський район, 

с. Автуничі, 

вул. Миру, буд. 29  

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Автуничі, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.243 Грищенко Людмила Микитівна 

Городнянський район, 

с. Автуничі, 

пров. Лозовий, буд. 6  

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Автуничі, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.244 Авдієнко Тетяна Іллівна 

Городнянський район, 

с. Автуничі, 

вул. Миру, буд. 25 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Автуничі, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.245 Макась Володимир Вікторович 

Городнянський район, 

с. Автуничі, 

2 пров. Армійський, буд. 3 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Автуничі, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення 



1.246 Кравець Віктор Іванович 

Городнянський район, 

с. Автуничі, 

вул. Лозова, буд. 17 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Автуничі, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.247 Немилостива Людмила Федорівна 

Городнянський район, 

с. Автуничі, 

вул. Миру, буд. 12 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Автуничі, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.248 Пасюк Віктор Миколайович 

Городнянський район, 

с. Автуничі, 

вул. Зарічна, буд. 2 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Автуничі, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.249 Авдієнко Надія Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Автуничі, 

вул. Миру, буд. 1 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Автуничі, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.250 Стеба Валентина Олексіївна 

Городнянський район, 

с. Автуничі, 

вул. Миру, буд. 10 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Автуничі, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.251 Авдієнко Олексій Борисович 

Городнянський район, 

с. Автуничі, 

вул. Армійська, буд. 44 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Автуничі, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.252 Заєць Валентина Петрівна 

Городнянський район, 

с. Автуничі, 

вул. Миру, буд. 29 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Автуничі, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення 



1.253 Хлебан Сергій Михайлович 

Городнянський район, 

с. Автуничі, 

2 пров. Армійський, буд. 4 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Автуничі, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.254 Авдієнко Юлія Борисівна 

Городнянський район, 

с. Автуничі, 

вул. Миру, буд. 25 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Автуничі, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.255 Дрозд Григорій Леонтійович  

Городнянський район, 

с. Автуничі, 

вул. Миру, буд. 7 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Автуничі, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.256 Грищенко Сергій Валерійович 

Городнянський район, 

с. Автуничі, 

вул. Миру, буд. 28 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Автуничі, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.257 Ромащенко Мирослава Віталіївна 

Городнянський район, 

с. Автуничі, 

вул. Зарічна, буд. 5 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Автуничі, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.258 Авдієнко Роман Борисович 

Городнянський район, 

с. Автуничі, 

вул. Зарічна, буд. 10 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Автуничі, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.259 Новик Валентина Сергіївна 

Городнянський район, 

с. Старосілля, 

вул. Миру, буд. 49 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Автуничі, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення 



1.260 Ромащенко Ніна Олексіївна 

Городнянський район, 

с. Автуничі, 

вул. Миру, буд. 37 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Автуничі, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.261 Грищенко Владислав 

Володимирович 

Городнянський район, 

с. Автуничі, 

вул. Армійська, буд. 28  

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Автуничі, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.262 Верещако Олена Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Автуничі, 

вул. Армійська, буд. 19 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Автуничі, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.263 Борсук Валентина Петрівна 

Городнянський район, 

с. Старосілля, 

вул. Молодіжна, буд. 6 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Автуничі, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.264 Кушнір Костянтин Вікторович 

Городнянський район, 

с. Автуничі, 

пров. Лозовий, буд. 4 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Автуничі, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.265 Атрощенко Тетяна Анатоліївна 

Городнянський район, 

с. Полісся, 

пров. Садова, буд. 6 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Автуничі, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.266 Реуцький Олексій Анатолійович 

Городнянський район, 

с. Автуничі, 

вул. Миру, буд. 14 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Автуничі, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення 



1.267 Шматок Віктор Михайлович 

м. Городня, 

1 пров. Зарічний, буд. 32 

2,0000 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 171 урочище «Циганське» 

1.268 Висоцький Володимир 

Олександрович 

м. Городня, 

1 пров. Незалежності, буд. 9 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 6 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.269 Аєлів Шахін Яхянович 

Бобровицький району, 

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 

1.270 Денисенко Дмитро Олексійович 

Городнянський район, 

с. Автуничі, 

вул. Лозова, буд. 2 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Автуничі, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.271 Ромащенко Ніна Олексіївна 

Городнянський район, 

с. Автуничі, 

1 пров. Армійський, буд. 13 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Автуничі, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.272 Дика Алла Дмитрівна 

м. Луганськ, 

вул. Артельная, буд 18 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Автуничі, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.273 Павлоський Олександр 

Анатолійович 

м. Чернігів, 

1ої Гвардійської Армії, буд. 4,  

кв. 318 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Автуничі, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.274 Горбанич Іван Іванович 

Городнянський район  

с. Автуничі,  

вул. Армійська, буд. 24 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Автуничі, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення 



1.275 Сучок Ганна Миколаївна 

м. Городня,   

вул. Стеби, буд. 36 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 400 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.276 Селезень Михайло Васильович 

м. Городня,   

1 пров. Незалежності, буд. 25 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 374 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.277 Хомазюк Сергій Олександрович 

м. Городня,   

вул. Незалежності, буд. 20 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 27 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.278 Силенко Валерій Васильович 

м. Городня,   

вул. Молодіжна, буд. 13 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 48 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.279 Авраменко Віра Васильович 

м. Городня,   

вул. Армійська, буд. 2, кв. 2 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 367 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.280 Жоголко Лідії Степанівни 

м. Городня,   

вул. Жовтнева, буд. 30-а 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 373 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.281 Валах Валентина Михайлівна 

м. Городня,   

вул. Незалежності, буд. 74, кв. 124 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 372 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.282 Вещиков Анатолій Іванович 

м. Городня,   

вул. Жовтнева, буд. 11 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 235 урочище «Хрипівське 

поле» 



1.283 Крупеніч Надія Анатоліївна 

м. Городня,   

вул. Свято-Миколаївська, буд. 67 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 609 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.284 Киян Валентин Іванович 

м. Городня,   

вул. Армійська, буд. 28 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 378 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.285 Воробйов Денис Сергійович 

м. Городня,   

вул. Волковича, буд. 9   

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 121 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.286 Мазунін Віктор Вадимович 

м. Городня,   

вул. Заводська, буд. 6  

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 16 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.287 Неділько Наталія Миколаївна 

м. Київ,  

Подільський район, 

вул. Щековицька, буд. 21  

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Кузничі, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.288 Сизоненко Яна Миколаївна 

Городнянський район,  

с. Лемешівка, 

вул. Гагаріна, буд. 72, буд. 1  

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Лемешівка, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.289 Муравко Галина Марківна 

м. Городня, 

вул. Армійська, буд. 20  

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Лемешівка, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.290 Муравко Максим Леонідович 

м. Городня, 

вул. Армійська, буд. 20  

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Андріївка, Чернігівської 

області відповідно до поданої 

схеми розміщення 



1.291 Коржавіна Ганна Миколаївна 

м. Городня, 

вул. Молодіжна, буд. 51  

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

урочище «Хрипівське поле» 

1.292 Розенко Людмила Василівна 

м. Городня, 

1 пров. Свято-Миколаївська,  

буд. 18  

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 12 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.293 Зорик Олександр Валерійович 

м. Городня, 

вул. Жижкуна, буд. 6, кв. 11  

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 89 урочище «Хрипівське 

поле» 

1.294 Розенко Володимир Кузьмич 

м. Городня, 

1 пров. Свято-Миколаївська,  

буд. 18  

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за межами  

м. Городня відповідно до 

поданої схеми розміщення,  

№ 21 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 


