
                                                                                                                        

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  

(дванадцята сесія 8 скликання ) 

 

 

від 17 лютого 2022 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 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 Богдан Олександр Михайлович 

Городнянський район, 

с. Конотоп 

пров. Зарічний, буд. 21 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Пекурівка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.2 Богдан  Ігор Михайлович 

Городнянський район, 

с. Конотоп 

пров. Зарічний, буд. 21 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Пекурівка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.3 Малицька Валентина 

Миколаївна 

м. Городня, 

вул. Пушкіна, буд. 39 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Моложава, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.4 Сакун Марина Русланівна 

Городнянський район, 

с. Хоробичі 

вул. Аніщенка, буд. 11 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Солонівка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.5 Царик Раїса Євгеніївна 

Городнянський район, 

с. Стовпівка 

вул. Весняна, буд. 54 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Стовпівка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.6 Тестов Дмитро Васильович 

м. Городня, 

вул. Горького, буд. 59 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Стовпівка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.7 Тимошенко Ганна Тимофіївна 

м. Городня, 

вул. Горького, буд. 59 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Стовпівка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.8 Тестова Тетяна Сергіївна 

м. Городня, 

вул. Горького, буд. 59 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Стовпівка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.9 Кашпур Олександр  

Васильович  

Городнянський район, 

с. Конотоп 

вул. Щорса, буд. 42 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Конотоп, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.10 Мартиненко  Максим 

Васильович 

м. Городня, 

вул. Свято-Миколаївська, 

буд. 70 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Автуничі, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.11 Верещако Віктор Михайлович 

м. Городня, 

вул. Осипенка, буд. 11 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Автуничі, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.12 Верещако Алла Михайлівна 

м. Городня, 

вул. Троїцька, буд. 17, кв. 16 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Автуничі, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.13 Ходико Валентина 

Олександрівна 

м. Городня, 

вул. Максимівська, буд. 92Б 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Стовпівка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.14 Місяць Валентина  

Миколаївна 

м. Городня, 

вул. Волковича, буд. 6, кв. 1 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Автуничі, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.15 Молофій Василь Миколайович  

Городнянський район, 

с. Політрудня 

вул. Весняна, буд. 30 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Пекурівка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.16 Рожок Сергій Михайлович 

Городнянський район, 

с. Політрудня 

пров. Весняна, буд. 3 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Пекурівка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.17 Каморна Оксана Миколаївна  

Городнянський район, 

с. Пекурівка  

вул. Центральна, буд. 92 

 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Пекурівка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.18 Корецький Олександр 

Васильович 

Городнянський район, 

с. Полісся 

вул. Молодіжна, буд. 9 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Травневе, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.19 Хихлухо Ніна Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Вокзал-Городня 

вул. Вокзальна, буд. 31-а 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Стовпівка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.20 Іваничук Тамара Ярославівна 

Городнянський район, 

с. Дроздовиця 

вул. Заручанська, буд. 19 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Дроздовиця, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.21 Богдан Алла Василівна 

Городнянський район, 

с. Конотоп, вул. 

Б. Хмельницького, буд. 4 

 

 

1,0800 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Конотоп, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.22 Кобзар Максим Леонідович 

Городнянський район, 

с. Полісся, 

вул. 8 Березня, буд. 15 

 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Рубіж, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.23 Михієнко Олександр  

Григорович 

Городнянський район, 

с. Сутоки, 

вул. Садова, буд. 34 

 

1,3000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Сутоки, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.24 Михієнко Валентина  

Василівна 

Городнянський район, 

с. Сутоки, 

вул. Садова, буд. 34 

 

1,3000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Сутоки, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.25 Олексієнко Олена  

Вікторівна 

Городнянський район, 

с. Бутівка, 

1 пров. Покровський, буд. 7 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Бутівка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.26 Осадча Аліна Василівна 

м. Городня, 

вул. Шатили, буд. 18 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Пекурівка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.27 Осадча Алла Володимирівна 

м. Городня, 

вул. Шатили, буд. 18 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Пекурівка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.28 Мірошниченко Ірина 

Миколаївна 

м. Городня, 

вул. Чорноуса, буд. 86, кв. 3 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Пекурівка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.29 Кражай Наталія Григорівна 

м. Городня, 

2 пров. Шевченка, буд. 9 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Пекурівка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.30 Алексеєнко Бориса  

Михайлович 

Городнянський район, 

с. Минаївщина, 

вул. Ягідна, буд. 40 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Студенець, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.31 Кудрик Сергій Михайлович 

м. Городня, 

вул. 1-го Травня, буд. 40 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Деревини, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.32 Кудрик Ганна Іванівна 

м. Городня, 

вул. 1-го Травня, буд. 40 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Деревини, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.33 Кудрик Ганна Іванівна 

м. Городня, 

вул. 1-го Травня, буд. 40 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Деревини, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.34 Безлунна Катерина Вадимівна 

м. Городня, 

вул. Свято-Миколаївська,  

буд. 106 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Ваганичі, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.35 Сакун Володимир Вікторович 

м. Городня, 

2 пров. Ювілейний, буд. 4-б 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Солонівка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.36 Сакун Валентина Василівна 

м. Городня, 

2 пров. Ювілейний, буд. 4-б 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Солонівка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.37 Чугай Вячеслав Петрович 

м. Городня, 

вул. Мирославська, буд. 61 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Полісся, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.38 Головач Олена Іванівна 

м. Городня, 

вул. Жовтнева, буд. 122 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Хоробичі, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.39 Алтушин Дмитро Сергійович 

Городнянський район, 

с. Хородичі 

вул. Амосова, буд. 91 

 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Хоробичі, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.40 Даниленко Олександр  

Валентинович 

Городнянського району, 

с. Бутівка, 

вул. Центральна, буд. 12 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Солонівка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.41 Чайко Леонід Васильович 

м. Городня, 

вул. Чкалова, буд. 1 ж, кв. 1 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Солонівка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.42 Чайко Людмила Анатоліївна 

м. Городня, 

вул. Чкалова, буд. 1 ж, кв. 1 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Солонівка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.43 Павленко Валентина 

Стефанівна 

Городнянського району, 

с. Слобода, 

вул. Перемоги, буд. 40 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Солонівка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.44 Сучок Христина Сергіївна 

Городнянського району, 

с. Хрипівка, 

вул. 1 Травня, буд. 163 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Солонівка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 



1.45 Сучок Сергій Сергійович 

м. Городня, 

вул. Чкалова, буд. 1 Г 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Солонівка, Чернігівської 

області відповідно до 

поданої схеми розміщення 

1.46 Сучок Сергій Анатолійович 

м. Городня, 

вул. Чкалова, буд. 1 Г  

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                          

с. Солонівка, 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 


