
                                                                                                                            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  

(восьма сесія 8 скликання ) 

 

від 14 вересня 2021 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на оформлення 

земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення в межах населених пунктів на 

землях Городнянської міської ради  

 

 Розглянувши заяви та технічні матеріали щодо надання дозволу на 

виготовлення проектів  землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

ведення особистого селянського господарства комунальної власності в межах 

населених пунктів, керуючись ст. 25, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Земельним Кодексом України, Городнянська  міська 

рада  

                                                  ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність сільськогосподарського призначення комунальної 

власності орієнтовною площею: 

1.1 Листопад Світлана Георгіївна 

м. Київ, 

вул. Татарська, буд. 23, буд. 25 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Пекурівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.2 Букатін Олексій Васильович  

Городнянський район, 

с. Сеньківка, 

пров. Дружби, буд. 6 

 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Сеньківка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.3 Царенко Юлії Геннадіївна 

Городнянський район, 

с. Сеньківка, 

пров. Дружби, буд. 6 

 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Сеньківка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.4 Снопок Михайло Володимирович 

Городнянський район, 

с. Ваганичі, 

вул. Горького, буд. 49 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Ваганичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.5 Омельченко Інна Володимирівна 

Городнянський район, 

с. Півнівщина, 

вул. Озерна, буд. 1 

1,5000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Півнівщина, 

Чернігівської області 

відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.6 Дегтяр Роман Михайлович 

м. Чернігів, 

вул. Доценка, буд. 24, кв. 87  

 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Мощенка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.7 Горенок Катерина Олександрівна 

Городнянський район, 

с. Вокзал-Городня, 

вул. Вокзальна, буд. 54 

0,2000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Вокзал-Городня, 

Чернігівської області 

відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.8 Бондар Віра Михайлович 

Городнянський район, 

с. Вокзал-Городня 

вул. Лугова, буд. 9 

0,60 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Вокзал-Городня,  

Чернігівської області 

відповідно до поданої 

схеми розміщення 



1.9 Кравченко Руслан Євгенійович 

Городнянський район, 

с. Мощенка, 

вул. Молодіжна, буд. 9 

1,8000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Мощенка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.10 Жоголко Михайло Володимирович 

Городнянський район, 

с. Пекурівка, 

вул. Центральна, буд. 26 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Пекурівка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.11 Малофій Наталія Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Смичин, 

вул. Центральна, буд. 96 

1,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Смичин, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.12 Гайдак Марина Петрівна 

Городнянський район, 

с. Старосілля, 

2 пров. Миру, буд. 1 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                          

с. Старосілля, 

Чернігівської області 

відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.13 Косянок Сергій Миколайович 

Городнянський район, 

с. Андріївка, 

вул. Травнева, буд. 14 

1,5000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                          

с. Андріївка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.14 Головньова Ірина Олександрівна 

Городнянський район, 

с. Старосілля, 

вул. Миру, буд. 8 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                          

с. Старосілля, 

Чернігівської області 

відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.15 Новик Оксана Анатоліївна 

Городнянський район, 

с. Автуничі, 

вул. Миру, буд. 98 

0,5000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                          

с. Автуничі, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.16 Новик Володимир Михайлович 

Городнянський район, 

с. Старосілля, 

вул. Миру, буд. 104 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                          

с. Старосілля, 

Чернігівської області 

відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.17 Новик Тетяна Сергіївна 

м. Київ, 

вул. Ломоносова, буд. 50/2, кв. 514 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                          

с. Старосілля, 

Чернігівської області 

відповідно до поданої 

схеми розміщення 

1.18 Шупило Микола Сергійович 

Городнянський район, 

с. Володимирівка, 

вул. Миру, буд. 142 

1,5000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                          

с. Володимирівка, 

Чернігівської області 

відповідно до поданої 

схеми розміщення 

 

2. Фактичний розмір земельних ділянок уточнюється після виготовлення 

проектних документацій, які підлягають погодженню та затвердженню 

відповідно до вимог чинного законодавства. 

  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

Городнянської міської ради з питань комунальної власності, земельних відносин, 

охорони природи та містобудівної діяльності. 

 

 

Міський голова                                                                                     А.І. Богдан 


