
                                                                                                                            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  

(дев’ята сесія 8 скликання ) 

 

від 27 жовтня 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 Мороз Олена Вікторівна 

м. Чернігів, 

вул. Бєлова, буд. 23, 

корп. 2, кв. 24 

 

 

0,3000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Пекурівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.3 Носова Марина Юріївна 

вул. Катерини Білокур,  

буд. 6, кв. 20  

 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Солонівка Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.4 Авраменко Віктор Олексійович 

Городнянський район, 

с. Ваганичі, 

вул. Євреїнової, буд. 15 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Ваганичі Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.5 Кириченко Дар’я Олександрівна 

м. Городня, 

вул. Ювілейна, буд. 7 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Мощенка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.6 Гундерчук Сергій 

Володимирович 

Городнянський район, 

с. Хоробичі, 

вул. Залізнична, буд. 69 

2,000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Хоробичі, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.7 Меховська Надія Петрівна 

Городнянський район, 

с. Дібрівне, 

вул. Маркова, буд. 115 

0,6000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Дібрівне, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.8 Шевченко Олександр  

Володимирович  

Городнянський район, 

с. Мощенка, 

вул. Сонячна, буд. 7 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Мощенка,  Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.9 Хайлук Віктор Миколайович 

м. Городня, 

вул. Горького, буд. 22 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Хотівля, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.10 Архангородська Олена 

Олександрівна 

м. Городня, 

вул. Армійська, буд. 3 

2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Хотівля, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.11 Авдієнко Тетяна Іллівна  

Городнянського району, 

с. Автуничі, 

вул. Миру, буд. 25 

0,3000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                           

с. Автуничі, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.12 Дмуха Надія Ананіївна 

м. Городня, 

вул. Носа, буд. 13 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                          

с. Зелене, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.13 Коваленко Сергій 

Володимирович 

м. Чернігів, 

проспект Миру, буд. 277, кв. 28 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                          

с. Хотівля, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.14 Денисенко Тетяна Григорівна 

м. Чернігів, 

вул. Кочерги, буд. 3, кв. 3 

1,5000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                          

с. Хоробичі, 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 

1.19 

 

Неділько Наталія Миколаївна 

м. Київ,  

Подільський район, 

вул. Щековицька, буд. 21  

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                         

с. Кузничі, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.20 

 

Звягін Іван Олександрович 

Городнянський район, 

с. Кусії, 

вул. Сімонка, буд. 1  

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                         

с. Кусії, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.21 

 

Звягін Олександр Федорович 

Городнянський район, 

с. Кусії, 

вул. Сімонка, буд. 1  

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                         

с. Кусії, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.22 

 

Звягіна Олена Олександрівна 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Миру, буд. 34  

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                         

с. Кусії, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.23 

 

Грищенко Тамара Петрівна 

м. Городня, 

вул. Івана Дудка, буд. 1  

0,4500 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                         

с. Смичин, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.24 

 

Кононенко Володимир 

Миколайович 

м. Городня, 

вул. Перемоги, буд. 73, кв. 66  

0,4500 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                         

с. Смичин, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.25 

 

Зінченко Тетяна Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Пекурівка,  

вул. Гагаріна, буд. 4  

1,5000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в межах                         

с. Пекурівка, 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                                                                                     Андрій Богдан 


