
                                                                                                                                   

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 для індивідуального садівництва на землях 

Городнянської міської ради  

 

 Розглянувши заяви та технічні матеріали щодо надання дозволу на виготовлення 

проектів  землеустрою щодо відведення земельних ділянок 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 індивідуального садівництва комунальної власності орієнтовною площею: 

1.1 Єрмоленко Ніна Олексіївна 

м. Городня, 

вул. 1го Травня, буд. 83-Д 

0,1200 га для індивідуального садівництва 

(01.05) за межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 50 урочище 

«Шпунти» 

1.2 Реуцька Надія Василівна 

м. Городня, 

вул. Стеби, буд. 40  

0,1200 га для індивідуального садівництва 

(01.05) за межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 748 урочище 

«Хрипівське поле» 

1.3 Вольська Тамара Іванівна 

м. Городня, 

вул. Чумака, буд. 3, кв. 12 

0,1200 га для індивідуального садівництва 

(01.05) за межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 322 урочище 

«Хрипівське поле» 

1.4 Маклюк Дмитро Петрович 

м. Городня, 

пров. Петрівський, буд. 10 

0,1200 га для індивідуального садівництва 

(01.05) за межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 29 урочище 

«Дамба» 



1.5 Маклюк Зінаїда Іванівна 

м. Городня, 

пров. Петрівський, буд. 10 

0,1200 га для індивідуального садівництва 

(01.05) за межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 2 урочище 

«Дамба» 

1.6 Шуляк Ганна Миколаївна  

м. Городня, 

вул. Троїцька, буд. 17, кв. 78 

0,1200 га для індивідуального садівництва 

(01.05) за межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення, № 3 урочище 

«Дамба» 

1.7 Мехед Людмила Іванівна 

м. Городня, 

вул. Калача, буд. 21 

0,1200 га для індивідуального садівництва 

(01.05) за межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення, № 179 урочище 

«Хрипівське поле» 

1.8 Хомченко Анастасія Василівна 

Городнянський район, 

с. Ясенівка 

вул. Польова, буд. 16, кв. 1 

0,1200 га для індивідуального садівництва 

(01.05) за межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення, вул. Горіхова, 342 в 

кооп «Черемошне» 

1.9 Нікітенко Лариса Петрівна 

м. Городня, 

вул. Молодіжна, буд. 41 

0,1200 га для індивідуального садівництва 

(01.05) за межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення, № 360 урочище 

«Хрипівське поле» 

1.10 Кулик Ірина Миколаївна 

м. Городня, 

вул. Незалежності, буд. 52, кв. 15 

0,1200 га для індивідуального садівництва 

(01.05) за межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення, № 32 урочище 

«Дамба» 

1.11 Денисенко Юлія Віталіївна 

м. Городня, 

пров. Петрівський, буд. 19 

0,1200 га для індивідуального садівництва 

(01.05) за межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення, вул. Паркова, 377 в 

кооп «Черемошне» 

1.12 Овсієнко Марія Миколаївна 

м. Городня, 

вул. 8го Березня, буд. 87 

0,1200 га для індивідуального садівництва 

(01.05) за межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення, № 128 урочище 

«Хрипівське поле» 

1.13 Івченко Петро Михайлович 

м. Городня, 

вул. Жовтнева, буд. 2-а 

0,1200 га для індивідуального садівництва 

(01.05) за межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення, № 129 урочище 

«Хрипівське поле» 



1.14 Терентьєва Тетяна Миколаївна 

м. Городня, 

вул. Весняна, буд. 16 

0,1200 га для індивідуального садівництва 

(01.05) за межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення, № 671 урочище 

«Хрипівське поле» 

1.15 Куниця Володимир Павлович 

Городнянський район, 

с. Горошківка, 

вул. Шевченка, буд. 3 

0,1200 га для індивідуального садівництва 

(01.05) в межах  с. Горошківка 

відповідно до поданої схеми 

розміщення 

1.16 Шуляк Людмила Михайлівна 

м. Київ, 

вул. Будівельників, буд. 12, кв. 109 

0,1200 га для індивідуального садівництва 

(01.05) в межах  с. Хотівля, 

відповідно до поданої схеми 

розміщення 

1.17 Атрошенко Володимир  

Миколайович 

м. Бровари, 

вул. Маяковського, буд. 45 а/1 

0,1200 га для індивідуального садівництва 

(01.05) в межах  с. Хотівля, 

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 


