
                                                                                    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  

(десята сесія 8 скликання ) 

 

від  02 грудня 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 Лакоза Юлія Григорівна 

Городнянський район, 

с. Конотоп,  

пров. Городнянський,буд. 5 

0,9000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Конотоп, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.2 Лепехо Тетяна Василівна 

м. Городня, 

2 пров. Чкалова, буд.19  

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Ясенівка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.3 Лепехо Василь Васильович 

м. Городня, 

2 пров. Чкалова, буд.19  

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Ясенівка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.4 Немчик Ганна Михайлівна 

м. Городня, 

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 

1.5 Шуляк Марина Олександрівна 

м. Городня, 

вул. Жовтнева, буд. 61, кв. 1 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Хотівля, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.6 Шуляк Андрій Іванович 

м. Городня, 

вул. Жовтнева, буд. 61 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Хотівля, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.7 Корецький Олександр 

Васильович 

Городнянський район, 

с. Полісся, 

вул. Молодіжна, 9 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Хотівля, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.8 Мурий Богдан Олександрович 

Городнянський район, 

с. Перепис,  

вул. Лесі Українки, буд. 27 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Перепис, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.9 Мура Аліна Олександрович 

Городнянський район, 

с. Перепис,  

вул. Лесі Українки, буд. 27 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Перепис, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.10 Герман Олег Миколайович 

Городнянський район, 

с. Конотоп, 

вул. Щорса, буд. 56 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Хоробичі, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.11 Коробко Оксана  

Олександрівна 

м. Городня,  

вул. Горького, буд. 61 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Гніздище, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.12 Коробко Микола Петровича 

м. Городня,  

вул. Горького, буд. 61 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Гніздище, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.13 Ніколаєнко Олександр 

Володимирович 

м. Городня,  

вул. 1 Травня, буд. 101  

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Гніздище, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.14 Грищенко Олександр 

Олександрович 

Городнянський район, 

с. Андріївка, 

вул. Миру, буд. 43  

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Перепис, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.15 Маляренко Юлія Михайлівна 

Городнянський район, 

с. Ільмівка, 

вул. Коцюбинського, буд. 4 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Ільмівка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.16 Кришньов Федір Михайлович 

Городнянський район, 

с. Хоробичі, 

вул. Залізнична, буд. 33 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Хоробичі, 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 


