
                                                                                                                           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 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 Курбанова Наталя Василівна 

м. Городня,  

вул. Покровська,буд. 3 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 8 урочище 

«Хрипівське поле» 

1.2 Колота Наталія  

Костянтинівна 

Городнянський район, 

вул. Гагаріна, буд. 27  

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Хоробичі, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.3 Грабовець Наталія Олексіївна 

м. Городня, 

вул. Льонозаводська, буд. 2 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 10 урочище 

«Хрипівські дачі» 

1.4 Воронковська Тетяна Павлівна 

м. Городня, 

вул. Цимбаліста, буд. 14 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 182 

урочище «Хрипівське поле» 

1.5 Самійленко Віталій 

Андрійович 

м. Городня, 

вул. Гагаріна, буд. 14 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 99 урочище 

«Аеродром» 

1.6 Самійленко Дмитро 

Андрійович 

м. Городня, 

вул. Гагаріна, буд. 14 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 73 урочище 

«Аеродром» 

1.7 Воронковський Анатолій 

Васильович 

м. Городня, 

вул. Цимбаліста, буд. 14 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 562 

урочище «Хрипівське поле» 

1.8 Пінчук Сергій Васильович 

м. Городня, 

2 пров. Зарічний, буд. 4 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 58 урочище 

«Аеродром» 

1.9 Рогочов Борис Володимирович 

м. Городня, 

вул. Шатило, буд. 5 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 480 

урочище «Хрипівське поле» 



1.10 Мисник Григорій Вікторович  

Городнянський район, 

с. Автуничі, 

вул. Миру, 2 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Автуничі, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.11 Редюк Наталія Олександрівна 

м. Чернігів, 

вул. Коцюбинського, буд. 69, 

кв. 13 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Старосілля, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.12 Атрошенко Марія Іванівна 

м. Городня,  

вул. Покровська, буд. 6 

 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 75 урочище 

«Хрипівське поле» 

1.13 Протченко Надія Федорівна 

м. Городня, 

2 пров. Свято-Миколаївської, 

буд. 25 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 98 урочище 

«Хрипівське поле» 

1.14 Павленко Валентина 

Володимирівна 

м. Городня, 

вул. 1 Травня, буд. 48 А  

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 335 

урочище «Хрипівське поле» 

1.15 Власенко Світлана Миколаївна 

м. Городня, 

вул. Армійська, буд. 2 А 

 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 335 

урочище «Хрипівське поле» 

1.16 Куниця Станіслав Іванович 

м. Городня, 

1 пров. Зарічний, буд. 53 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 69 урочище 

«Циганське» 



1.17 Волкова Ольга Іванівна 

м. Городня, 

вул. Перемоги, буд. 75, кв. 19 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 79 урочище 

«Хрипівські дачі» 

1.18 Овчар Руслан Васильович 

м. Городня, 

вул. Молодіжна, 1 А 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 12 урочище 

«Інтернат» 

1.19 Овчар Надія Іванівна 

м. Городня, 

вул. Гагаріна, буд. 16 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 42 урочище 

«Шпунти» 

1.20 Михно Олексій Михайлович 

м. Городня, 

вул. Заводська, буд. 16 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 54 урочище 

«Хрипівське поле» 

1.21 Лахнеко Наталія Іванівна 

м. Городня, 

вул. Петрівська, буд. 46 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 747 

урочище «Хрипівське поле» 

1.22 Савченко Світлана Василівна 

м. Городня, 

вул. 1-го Травня,  

буд. 23-а, кв.14 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 479 

урочище «Хрипівське поле» 

1.23 Лисогор Валентина Петрівна 

м. Городня, 

вул. Саговська, буд. 20 

 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 2 урочище 

«Дамба» 



1.24 Оглобля Лідія Іванівна 

м. Городня, 

вул. Зарічна, буд. 18 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 130 

урочище «Циганське» 

1.25 Грабовець Микола 

Миколайович 

м. Городня, 

вул. Льонозаводська, буд. 2 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення, № 11 урочище 

«Хрипівські дачі» 

1.26 Шаропатий Юрій Михайлович 

м. Городня, 

вул. Молодіжна, буд. 47 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 158 

урочище «Хрипівське поле» 

1.27 Висоцька Катерина Василівна 

м. Городня,  

вул. Калинова, буд. 8А 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 450 

урочище «Хрипівське поле» 

1.28 Киян Ніна Петрівна 

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» 

1.29 Свириденко Юрій  

Олексійович 

м. Городня, 

вул. Мирославська, буд. 11 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 74 урочище 

«Хрипівські дачі» 

1.30 Маляренко Валерій Яковлевич 

м. Городня, 

вул. Цимбаліста, буд. 13 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 594урочище 

«Хрипівське поле» 



1.31 Пасюк Наталія Григорівна 

м. Городня, 

вул. Горького, буд. 19 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення, урочище 

«Хрипівські дачі» 

1.32 Горілько Наталія 

Володимирівна 

м. Городня, 

вул. Молодіжна, буд. 9 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 37 урочище 

«Хрипівське поле» 

1.33 Яровий Микола 

Миколайович 

м. Городня,  

вул. Молодіжна, буд. 12 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 47 урочище 

«Хрипівське поле» 

1.34 Сластьон Віра Петрівна 

м. Городня, 

вул. Заводська, буд. 7 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 45 урочище 

«Хрипівське поле» 

1.35 Воробей Володимир 

Григорович 

м. Городня, 

вул. Зарічна, буд. 47 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 95 урочище 

«Циганське» 

1.36 Скрипко Вікор Михайлович 

м. Городня, 

вул. Гагаріна, буд. 21 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 43 урочище 

«Шпунтти» 

1.37 Костирко Світлана 

Валентинівна 

м. Городня, 

вул. Зарічна, буд. 43 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 119 

урочище «Циганське» 



1.38 Ніколаєнко Катерина  

Станіславівна 

м. Городня, 

вул. Жовтнева, буд. 75 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 455 

урочище «Хрипівське поле» 

1.39 Ходико Ніна Олександрівна 

м. Городня, 

вул. Незалежності, буд. 74, 

кв. 135 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 444 

урочище «Хрипівське поле» 

1.40 Атрошенко Надія Миколаївна 

м. Городня, 

вул. Чкалова, буд. 1-В 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 3 урочище 

«Хрипівські дачі» 

1.41 Хрусь Олена Михайлівна 

м. Городня, 

вул. Вишнева, буд. 49 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 10 урочище 

«Хрипівське поле» 

1.42 Вещиков Денис Анатолійович 

м. Городня, 

вул. Жовтнева, буд. 11 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 117 

урочище «Аеродром» 

1.43 Аліменко Світлана 

Олександрівна 

м. Городня, 

2 пров. Зарічний, буд. 48 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 118 

урочище «Циганське» 

1.44 Костирко Володимир 

Прокопович 

м. Городня, 

вул. Зарічна, буд. 43 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 120 

урочище «Циганське» 



1.45 Костирко Наталія Сергіївна 

м. Городня, 

вул. Зарічна, буд. 43 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 117 

урочище «Циганське» 

1.46 Костирко Антон 

Володимирович 

м. Городня, 

вул. Зарічна, буд. 43 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 116 

урочище «Циганське» 

1.47 Павлович Микола Іванович  

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,  № 497 

урочище «Хрипівське поле» 

1.48 Аскеров Олександр Ісманович 

м. Городня, 

вул. Молодіжна, буд. 48 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 217 

урочище «Хрипівське поле» 

1.49 Лисенко Володимир Ігорович 

м. Городня, 

вул. Калинова, буд. 36 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 647 

урочище «Хрипівське поле» 

1.50 Завалій Сергій  

Володимирович 

м. Городня, 

 вул. Братів Марегодових,  

буд. 32 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 394 

урочище «Хрипівське поле» 

1.51 Свириденко Ігор 

Володимирович 

м. Городня, 

вул. 1-го Травня, буд. 119 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 93 урочище 

«Шпунти» 



1.52 Аліменко Микола Іванович 

м. Городня, 

вул. Заводська, буд. 8 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 80 урочище 

«Хрипівське поле» 

1.53 Аліменко Світлана Василівна 

м. Городня, 

вул. Заводська, буд. 8 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 69 урочище 

«Хрипівське поле» 

1.54 Марченко Олексій Іванович 

м. Чернігів,  

вул. Квітнева, буд. 36 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 42 урочище 

«Хрипівське дачі» 

1.55 Бируль Раїса Василівна 

м. Городня, 

1 пров. 8 Березня, буд. 26 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 447 

урочище «Хрипівське поле» 

1.56 Миненко Андрій Петрович 

м. Городня,  

вул. Чорноуса, буд. 2 А, буд. 26 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 97 урочище 

«Циганське» 

1.57 Миненко Світлана Миколаївна 

м. Городня,  

вул. Саговська, буд. 1 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 96 урочище 

«Циганське» 

1.58 Міхно Ольга Іванівна 

м. Городня, 

вул. Амійська, буд. 86, кв. 2 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 224 

урочище «Хрипівське поле» 



1.59 Чекмень Вікторія Вікторівна 

м. Городня, 

вул. Незалежності, буд. 19 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 405 

урочище «Хрипівське поле» 

1.60 Качанов Сергій Миколайович 

м. Городня, 

вул. Армійська, буд. 53 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 404 

урочище «Хрипівське поле» 

1.61 Гречка Світлана Вікторівна 

м. Городня, 

вул. Жовтнева, буд. 71 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 430 

урочище «Хрипівське поле» 

1.62 Гречка Станіслав Віталійович 

м. Городня, 

вул. Жовтнева, буд. 75 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 429 

урочище «Хрипівське поле» 

1.63 Коновалова Наталія  

Михайлівна 

м. Городня, 

вул. Перемоги, буд. 48, кв. 12 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 80 урочище 

«Аеродром» 

1.64 Кислуха Раїса Павлівна 

м. Городня, 

2 пров. 8 Березня, буд. 15 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 12 урочище 

«Хрипівське дачі» 

1.65 Дахно Валентина Григорівна 

м. Городня, 

вул. Івана Дудка, буд. 61 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 79 урочище 

«Аеродром» 



1.66 Сорока Володимир Петрович 

м. Городня, 

вул. Незалежності,  

буд. 12, кв. 6 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 323 

урочище «Хрипівське поле» 

1.67 Коробець Валентин Федорович 

м. Городня, 

вул. Чумака, буд. 69 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 18 урочище 

«Чибриж» 

1.68 Лебідь Ганна Григорівна 

м. Городня, 

вул. Армійська, буд. 31 А 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 82 урочище 

«Хрипівське поле» 

1.69 Лебідь Михайло Миколайович 

м. Городня, 

вул. Армійська, буд. 31 А 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 81 урочище 

«Хрипівське поле» 

1.70 Березовський Олексій 

Дмитрович 

с. Вокзал-Городня, 

пров. 1 Травня, буд. 89 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  урочище 

«Циганське» 

1.71 Березовський Альона 

Олександрівна 

м. Городня, 

вул. Чумака, буд. 3, кв. 6 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  урочище 

«Циганське» 

1.72 Назаренко Олександр 

Федорович 

м. Городня, 

вул. Шевченка, буд. 103-а 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 66 урочище 

«Циганське» 



1.73 Сердюк Наталя 

Олександрівна 

м. Городня, 

вул. Незалежності,  

буд. 74, кв. 36 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 115 

урочище «Хрипівське поле» 

1.74 Зюзко Леонід Олександрович 

м. Городня, 

вул. Цимбаліста, буд. 11 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 626 

урочище «Хрипівське поле» 

1.75 Зюзко Леонід Олександрович 

м. Городня, 

вул. Цимбаліста, буд. 11 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 39 урочище 

«Шпунти» 

1.76 Дайнеко Валентина 

Володимирівна 

м. Городня, 

вул. Стеби, буд. 5 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 540 

урочище «Хрипівське поле» 

1.77 Дунай Митрофан Петрович 

м. Городня, 

пров. Носа, буд. 4 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 33 урочище 

«Хрипівські дачі» 

1.78 Дайнеко Роман Олександрович 

м. Городня, 

вул. Перемоги, буд. 30, кв. 2 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 541 

урочище «Хрипівське поле» 

1.79 Рожок Юрій Володимирович 

м. Городня, 

1 пров. Зарічний, буд. 24 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 66 урочище 

«Циганське» 



1.80 Пронін Володимир  

Михайлович 

м. Городня, 

вул. Стеби, буд. 20 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 583 

урочище «Хрипівські поле» 

1.81 Потапова Раїса Михайлівна 

м. Городня, 

2 пров. 8 Березня, буд. 21 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 670 

урочище «Хрипівське поле» 

1.82 Шекера Світлана Миколаївна 

м. Городня, 

2 пров. Зарічний, буд. 68 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 86 урочище 

«Циганське» 

1.83 Кедік Тетяна Володимир  

м. Городня, 

вул. Молодіжна, буд. 49 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 495 

урочище «Хрипівське поле» 

1.84 Россол Людмила Миколаївна 

м. Городня, 

вул. Молодіжна, буд. 74 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 332 

урочище «Хрипівське поле» 

1.85 Михієнко Валентина 

Михайлівна 

м. Городня, 

вул. Зарічна, буд. 28 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 71 урочище 

«Циганське» 

1.86 Горлов Іван Іванович 

м. Городня, 

вул. Зарічна, буд. 41 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 3 урочище 

«Циганське» 



1.87 Шекера Павло Михайлович 

м. Городня, 

2 пров. Зарічний, буд. 68 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 135 

урочище «Аеродром» 

1.88 Точона Валентина Михайлівна 

м. Городня, 

вул. Перемоги, буд. 73, кв. 50 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 104 

урочище «Аеродром» 

1.89 Арендар Ніна Іванівна 

м. Городня, 

вул. Льонозаводська, 

буд. 13, кв. 1 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 49 урочище 

«Хрипівські дачі» 

1.90 Кицун Наталія Михайлівна 

м. Городня, 

1 пров. Чкалова, буд. 6, кв. 1 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 13 урочище 

«Шпунти» 

1.91 Намись Федір Миколайович 

м. Городня, 

вул. Шатила, буд. 11 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 553 

урочище «Хрипівське поле» 

1.92 Маркелова Оксана Федірівна 

м. Городня, 

вул. Шевченко, буд. 98 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 35 урочище 

«Циганське» 

1.93 Маркелов Сергій 

Володимирович 

м. Городня, 

вул. Шевченко, буд. 98 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 53 урочище 

«Циганське» 



1.94 Поліщук Олексій Борисович 

м. Городня, 

вул. Чумака, буд. 35, кв. 1 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 584 

урочище «Хрипівське поле» 

1.95 Рудник Ніна Іванівна 

м. Городня, 

вул. Івана Дудка, буд. 29 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 92 урочище 

«Шпунти» 

1.96 Іващенко Алла Григорівна 

м. Городня, 

вул. 1 Травня, буд. 91 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 48 урочище 

«Шпунти» 

1.97 Юрченко Юлія Миколаївна 

м. Городня, 

вул. Молодіжна, буд. 1 А 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 555 

урочище «Хрипівське поле» 

1.98 Коновалова Наталія 

Володимирівна 

м. Городня, 

вул. 8 Березня, буд. 44 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 392 

урочище «Хрипівське поле» 

1.99 Лескович Сергій 

Володимирович 

м. Городня, 

вул. Молодіжна, буд. 80 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 465 

урочище «Хрипівське поле» 

1.100 Меховський Дмитро 

Григорович 

м. Городня, 

вул. Молодіжна, буд. 17 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 50 урочище 

«Хрипівське поле» 



1.101 Михно Олена Михайлівна 

м. Городня, 

вул. Заводська, буд. 16 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 43 урочище 

«Хрипівське поле» 

1.102 Кеня Сергій Васильович 

м. Городня, 

вул. Молодіжна, буд. 20 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 59 урочище 

«Хрипівське поле» 

1.103 Свириденко Людмила 

Миколаївна 

м. Городня, 

вул. 1 Травня, буд. 119 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 94 урочище 

«Шпунти» 

1.104 Мисник Дмитро 

Володимирович 

Городнянський район 

с. Автуничі,  

вул. Миру, буд. 45 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Автуничі, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.105 Дорошенко Оксана 

Володимирівна 

Городнянський район, 

с. Старосілля, 

вул. Молодіжна, буд. 15 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

м. Городня, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.106 Тимошенко Віктор 

Миколайович 

Городнянський район, 

с. Хоробичі, 

вул. Залізнична, буд. 51 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Хоробичі, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.107 Хлебан Раїса Володимирівна 

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 



1.108 Ключник Валентина Іванівна 

Городнянський район 

с. Володимирівка,  

вул. Маругівська, буд. 77 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Володимирівка, 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення 

1.109 Аношко Марина  

Олександрівна 

м. Городня, 

вул. Петрівська, буд. 40а 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Андріївка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.110 Лепехо Тетяна Василівна 

м. Городня, 

2 пров. Чкалова, буд. 19 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Деревини, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.111 Лепехо Василь Васильович 

м. Городня, 

2 пров. Чкалова, буд. 19 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Деревини, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.112 Прохоренко Артем 

Олександрович 

м. Городня, 

вул. Івана Дудка, буд. 12, кв. 2 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Деревини, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.113 Лепехо Олена Василівна 

м. Городня, 

пров. Чкалова, буд. 19 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Деревини, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.114 Прохоренко Олександр 

Миколайович 

м. Городня, 

вул. Івана Дудка, буд. 12, кв. 2 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Деревини, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.115 Прохоренко Ніна Миколаївна 

м. Городня, 

вул. Івана Дудка, буд. 12, кв. 2 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Деревини, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.116 Ющенко Олена Олексіївна 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Ф. Дем’яненко, буд. 9 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Деревини, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.117 Чорна Наталія Филимонівна 

Городнянський район, 

с. Хотівля, 

вул. Попудренко, буд. 61 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Хотівля, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.118 Кулага Павло Володимирович 

м. Городня, 

вул. Жовтнева, буд. 111 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Хотівля, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.119 Кононенко Олександр 

Володимирович 

Городнянський район, 

с. Ясенівка, 

вул. Молодіжна, буд. 20/2 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

м. Городня, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.120 Кононенко Олександр 

Володимирович 

Городнянський район, 

с. Ясенівка, 

вул. Центральна, буд. 4  

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

м. Городня, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.121 Прохоренко Ігор 

Олександрович 

м. Городня, 

вул. Івана Дудка, буд. 12, кв. 2 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Деревини, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.122 Кульгейко Володимир 

Петрович 

Городнянський район, 

с. Ясенівка, 

вул. Молодіжна, буд. 31 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

м. Городня, Чернігівської 

області відповідно до 



поданої схеми розміщення 

1.123 Ханас Володимир 

Володимирович 

Городнянський район, 

с. Ясенівка, 

вул. Польова, буд. 17, кв. 2 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

м. Городня, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.124 Ханас Марія Володимирівна 

Городнянський район, 

с. Ясенівка, 

вул. Польова, буд. 17, кв. 2 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

м. Городня, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.125 Бірюк Максим Олександрович 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Дружби, буд. 43 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Деревини, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.126 Чупік Віталій Анатолійович 

м. Городня, 

вул. Лісова, буд. 2, кв. 3 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

м. Городня, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.127 Чупик Наталія Петрівна 

м. Городня, 

вул. Лісова, буд. 2, кв. 3 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

м. Городня, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.128 Ющенко Тамара Григорівна 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Ф. Дем’яненко, буд. 9 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Деревини, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.129 Волкова Марія Вереміївна 

м. Городня,  

вул. Лісова, буд. 5 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Гніздище, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.130 Щербина Марина  

Валентинівна 

м. Городня,  

вул. Максимівська, буд. 103 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Конотоп, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.131 Горбатко Артем Віталійович 

Городнянський район, 

с. Ільмівка,  

вул. Коцюбинського, буд. 22а 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Карпівка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.132 Горбатко Наталія Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Ільмівка,  

вул. Коцюбинського, буд. 22а 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Карпівка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.133 Назимко Лідія Степанівна 

м. Городня,  

вул. Мирославська, буд. 44 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Хрипівка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.134 Назимко Василь Григорович 

м. Городня,  

вул. Мирославська, буд. 44 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Хрипівка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.135 Луданик Сергій  

Володимирович 

м. Городня,  

вул. Чернігівська, буд. 2а, кв. 24 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Хрипівка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.136 Луданик Тетяна Василівна 

м. Городня,  

вул. Чернігівська, буд. 2а, кв. 24 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Хрипівка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.137 Купець Олександр Васильович 

Городнянський район, 

с. Конотоп,  

вул. Городнянська, буд. 7 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Конотоп, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.138 Анопрієнко Наталія Олексіївна 

Городнянський район, 

с. Конотоп,  

вул. Городнянська, буд. 8 

0,5000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Конотоп, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.139 Мельников Денис Сергійович 

Городнянський район 

с. Автуничі,  

вул. Миру, буд. 23 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Автуничі, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.140 Немчик Ганна Михайлівна 

м. Чернігів, 

вул. 1-го Травня,  

буд. 191-Б, кв. 170 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Автуничі, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.141 Ханас Марія Володимирівна 

Городнянський район, 

с. Ясенівка, 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

м. Городня, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.142 Редюк Максим Петрович 

м. Чернігів, 

1 пров. Пархоменко,буд. 23 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Старосілля, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.143 Бойко Тетяна Володимирівна 

м. Городня,  

вул. Заводська,буд. 18 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 77 урочище 

«Хрипівське поле» 



1.144 Бойко Сергій Олександрович  

м. Городня,  

вул. Заводська,буд. 18 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 127 

урочище «Хрипівське поле» 

1.145 Бойко Олександр Федорович 

м. Городня,  

вул. Заводська,буд. 18 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 79 урочище 

«Хрипівське поле» 

1.146 Оліференко Тетяна Іванівна 

м. Запоріжжя, 

вул. Хортицьке шосе,  

буд. 20, кв. 103 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Андріївка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.147 Хауха Олена Сергіївна 

м. Запоріжжя, 

вул. Артема, буд. 65, кв. 6 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Андріївка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.148 Сечина Сергій Іванович 

м. Запоріжжя, 

вул. Артема, буд. 65, кв. 6 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Андріївка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.149 Олефіренко Євгеній Павлович 

м. Запоріжжя, 

вул. Хортицьке шосе,  

буд. 20, кв. 103 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Андріївка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.150 Дахно Наталія Володимирівна 

м. Городня,  

вул. Івана Дудка,буд. 73 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 78 урочище 

«Аеродром» 



1.151 Костирко Валерій 

Володимирович 

м. Городня,  

вул. Калинова,буд. 2 А 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 130 

урочище «Аеродром» 

1.152 Пєскова Галина Іванівна 

м. Городня,  

вул. Троїцька,буд. 18, кв. 33 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 24 урочище 

«Хрипівське поле» 

1.153 Качанова Лідія Іванівна 

м. Городня,  

вул. Стеби, буд. 27 

0,1200 га для індивідуального 

садівництва (01.05) за 

межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 328 

урочище «Хрипівське поле» 

1.154 Мазур Микола  

Володимирович 

с. Пекурівка, 

вул. Центральна, буд. 98 

0,7000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Пекурівка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.155 Козлова Юлія Олександрівна 

м. Городня, 

вул. Молодіжна, буд. 56 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Дроздовиця, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.156 Гончар Тетяна Михайлівна 

м. Городня, 

вул. Заводська, буд. 13 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Смичин, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.157 Прохоренко Анна Василівна 

м. Городня,  

пров. Чкалова, буд. 19 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Деревини, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

2. Фактичний розмір земельних ділянок уточнюється після виготовлення 

проектних документації, які підлягають погодженню та затвердженню 

відповідно до вимог чинного законодавства. 



  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

Городнянської міської ради з питань комунальної власності, земельних відносин, 

охорони природи та містобудівної діяльності. 

 

 

Міський голова                                                                                    Андрій Богдан 


