
                                                                        

                                                                                                            проект     

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  

(тринадцята (31) сесія 7 скликання ) 

 

від  07 березня  2019 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

документацій  із землеустрою щодо 

встановлення зовнішніх меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) для 

ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва при наданні їх у приватну 

власність на землях Городнянської міської 

ради 

 

 Розглянувши заяви про надання дозволу на виготовлення документації 

щодо встановлення зовнішніх меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

при наданні їх у приватну власність, керуючись ст. 25, ст. 26 Закону України 

„Про місцеве самоврядування в Україні”,  Земельним Кодексом України, 

Городнянська міська рада                                  

                                                          В И Р І Ш И Л А : 

1. Надати дозвіл на виготовлення документації із землеустрою щодо 

встановлення зовнішніх меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) при 

наданні їх у приватну власність орієнтовною площею: 

1.1 Костирко Володимир 

Григорович 

Городнянський район,  

с. Солонівка, 

вул. Святомиколаївська,  

буд. 11 - а 

4,5700 га 

 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 283 

за межами с. Солонівка 

1.2 Костирко Наталія Павлівна 

 Городнянський район,  

с. Солонівка, 

вул. Шатили, буд. 69 

4,5700 га 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 282 

за межами с. Солонівка 

1.3 Костирко Наталія Павлівна 

 Городнянський район,  

с. Солонівка, 

вул. Шатили, буд. 69 

4,5700 га 

 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 281 

за межами с. Солонівка 



1.4 Дусь Наталії Іванівни 

Городнянський район, 

с. Пекурівка, 

 вул. Молодіжна, буд. 12 

 

 

 

2,8600 га 

2,8600 га 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 75 

земельна частка (пай) № 76 

за межами с. Пекурівка 

1.5 Бугаєвська Валентина Андріївна 

Городнянський район, 

с. Пекурівка, 

 вул. Центральна, буд. 169 

2,8600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 114 

за межами с. Пекурівка 

1.6 Камзол Микола Михайлович 

Городнянський район, 

с. Пекурівка, 

 вул. Центральна, буд. 44 

 

 

 

2,8600 га 

2,8600 га 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 328 

земельна частка (пай) № 274 

за межами с. Пекурівка 

1.7 Каленіченко Валентина 

Василівна 

Городнянський район, 

с. Пекурівка, 

 вул. Слобідська, буд. 13 

2,8600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 120 

за межами с. Пекурівка 

1.8 Вовкобрун Любов Федорівна 

Вінницька область, 

Тульчинський район, , 

м. Тульчин,  

вул. Пушкіна, буд. 50, кв. 2 

 

 

 

2,8600 га 

2,8600 га 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 68 

земельна частка (пай) № 305 

за межами с. Пекурівка 

1.9 Матвєєнко Валентина Федосівна 

Городнянський район, 

с. Пекурівка, 

вул. Центральна, буд. 132 

2,8600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 118 

за межами с. Пекурівка 

1.10 Дудко Марія Іванівна 

Городнянський район, 

с. Пекурівка, 

вул. Центральна, буд. 97 

2,8600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 103 

за межами с. Пекурівка 

1.11 Жоголко Марія Іванівна 

Городнянський район, 

с. Пекурівка, 

вул. Центральна, буд. 49 

2,8600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 97 

за межами с. Пекурівка 

1.12 Масибут Микола Анатолійович 

Городнянський район,  

с. Вихвостів,  

вул. Гагаріна, буд. 31 

4,7200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 227 

за межами с. Кузничі 



1.13 Головоченко Галина Яківна 

Чернігівська область,  

Сновський район 

м. Сновськ,  

вул. Корольова, буд. 57, кв. 2 

4,7200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 192 

за межами с. Кузничі 

1.14 Губська Ольга Григорівна 

м. Городня,  

вул. Садова, буд. 16 

5,7600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 305 

за межами с. Здрягівка 

1.15 Бруцька Валентина Іванівна 

м. Чернігів,  

вул. Кільцева, буд.20 кв. 17 - б 

 

 

 

2,8600 га 

2,8600 га 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 278 

земельна частка (пай) № 279 

за межами с. Пекурівка 

1.16 Коценко Катерина Федорівна 

Городнянський район,  

с. Дібрівне,  

вул. Широка, буд. 34 - а 

 

 

 

3,3700 га 

3,3700 га 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 68 

земельна частка (пай) № 481 

за межами с. Смичин 

1.17 Поповська Алла Григорівна 

Городнянський район,  

с. Смичин,  

вул. Центральна, буд. 251 

3,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 903 

за межами с. Смичин 

1.18 Мозоль Петро Семенович 

Городнянський район,  

с. Смичин,  

вул. Центральна, буд. 126 

 

 

 

3,3700 га 

3,3700 га 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 823 

земельна частка (пай) № 824 

за межами с. Смичин 

1.19 Голован Тетяна Миколаївна 

м. Чернігів, вул. Мстиславська, 

буд. 130, кв. 55 

3,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 495 

за межами с. Смичин 

1.20 Євтушок Василь Іванович 

Городнянський район,  

с. Стовпівка,  

вул. Радянська, буд. 50 а 

5,6200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 286 

за межами с. Гніздище 

1.21 Калита Парасковія Іванівна 

Городнянський район,  

с. Горошківка,  

2-й пров. Шевченка, буд. 18 

5,6200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 282 

за межами с. Гніздище 



1.22 Пінчук Людмила Іванівна 

Городнянський район,  

с. Солонівка,  

вул. Шатили, буд. 30 

4,5700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 216 

за межами с. Солонівка 

1.23 Цимбаліст Таїсія Леонідівна 

м. Городня,  

вул. Жовтнева, буд. 50, кв. 2 

4,5700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 187 

за межами с. Солонівка 

1.24 Спода Ірина Петрівна 

м. Городня,  

вул. Камінтерна, буд. 18 

4.7200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 215 

за межами с. Кузничі 

1.25 Нітченко Людмила Анатоліївна 

Городнянський район,  

с. Дроздовиця,  

вул. 1 травня, буд. 30 

 

 

 

5,0200 га 

5,0200 га 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 136 

земельна частка (пай) № 137 

за межами с. Дроздовиця 

1.26 Буша Петро Михайлович 

Городнянський район,  

с. Дібрівне,  

вул. Підлісна, буд. 28 

3,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 6 

за межами с. Смичин 

½ земельної частки (паю) 

1.27 Пасько Надія Михайлівна 

Городнянський район,  

с. Дібрівне,  

вул. Набережна, буд. 19 

3,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 6 

за межами с. Смичин 

½ земельної частки (паю) 

1.28 Лавська Раїса Петрівна 

Городянський район,  

с. Моложава,  

вул. Горького, буд. 79 

2,2100 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай)  

№ контуру 1, № ділянки 10, 

№ контуру 11, № ділянки 120 

за межами с. Моложава 

1.29 Литовченко Олександр 

Григорович 

Городнянський район,  

с. Смичин, буд. 16 

3,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 591 

за межами с. Смичин 



1.30 Зеньковець Олександр 

Миколайович 

Городнянський район,  

с. Пекурівка,  

вул. Центральна, буд. 67 

2,8600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 271 

за межами с. Пекурівка 

1.31 Чехман Петро Васильович 

м. Городня,  

вул. Червоноармійська, буд. 63/2 

 

 

 

3,3700 га 

3,3700 га 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 828 

земельна частка (пай) № 829 

за межами с. Смичин 

1.32 Федоренко Наталія Борисівна 

м. Городня,  

вул. Свято-Миколаївська,  

буд. 42 

4,8200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 275 

за межами с. Хотівля 

1.33 Аксьоненко Валентина Іванівна 

м. Городня,  

вул. Перемоги, буд. 74, кв. 67 

2,8600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 183 

за межами с. Пекурівка 

1.34 Роговий Іван Іванович 

Городнянський район,  

с. Пекурівка,  

вул. Центральна, буд. 241 

2,8600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 8 

за межами с. Пекурівка 

1.35 Дудко Ганна Кузьмівна 

Городнянський район,  

с. Пекурівка,  

вул. Набережна, буд. 6 

2,8600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 284 

за межами с. Пекурівка 

1.36 Лемешко Олег Михайлович 

Городнянський район,  

с. Пекурівка,  

вул. Центральна, буд. 174 

2,8600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 277 

за межами с. Пекурівка 

1.37 Папка Іван Іванович 

Городнянський район, 

с. Півнівщина,  

вул. Лісова, буд. 17 

 

4,2700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 87 

«Руслана» 

за межами с. Півнівщина 

1.38 Козаченко Михайло Іванович 

Городнянський район,  

с. Стовпівка,  

вул. Радянська, буд. 23 

5,6200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 151 

за межами с. Гніздище 



1.39 Коржавина Ніна Іванівна 

Городнянський район,  

с. Пекурівка,  

вул. Молодіжна, буд. 3, кв. 3 

5,6200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 138 

за межами с. Гніздище 

1.40 Брик Борис Дмитрович 

Городнянський район,  

с. Бутівка, вул. Лугова, буд. 16 

5,7600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 173 

за межами с. Бутівка 

1.41 Шаповал Любов Іванівна 

Городнянський район, 

с. Вокзал-Городня,  

вул. 1 Травня, буд. 146 

5,6200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 89 

за межами с. Гніздище 

1.42 Желдак Віра Василівна 

Городнянський район,  

с. Невкля, вул. Гагаріна, буд. 20 

5,6200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 106 

за межами с. Гніздище 

1.43 Луданик Віктор Іванович 

Городнянський район,  

с. Пекурівка,  

вул. Набережна, буд. 2 

2,8600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 285 

за межами с. Пекурівка 

1.44 Заяць Олександра Дмитрівна 

Городнянський район,  

с. Солонівка,  

вул. Шатили, буд. 114 

4,5700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 217 

за межами с. Солонівка 

1.45 Шатило Валентина Дмитрівна 

Городнянський район,  

с. Солонівка,  

вул. Святомиколаївська, буд. 118 

4,5700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 284 

за межами с. Солонівка 

1.46 Помісячний Іван Петрович 

Городнянський район,  

с. Солонівка,  

вул. Святомиколаївська, буд. 118 

4,5700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 218 

за межами с. Солонівка 

1.47 Осадча Парасковія Миколаївна 

Городнянський район,  

с. Солонівка,  

вул. Шатили, буд. 44 

4,5700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 287 

за межами с. Солонівка 

½ земельної частки (паю) 



1.48 Осадчий Микола Леонідович 

Городнянський район,  

с. Солонівка,  

вул. Шатили, буд. 44 

4,5700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 287 

за межами с. Солонівка 

½ земельної частки (паю) 

1.49 Гречухо Сергій Михайлович 

Городнянський район,  

с. Солонівка,  

вул. Шатили, буд. 56 

4,5700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 286 

за межами с. Солонівка 

1.50 Сивухо Лідія Свиридівна 

м. Городня,  

пров. Петрівський, буд. 12 

4,5700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 285 

за межами с. Солонівка 

1.51 Гречок Лідія Михайлівна 

м. Чернігів,  

вул. Мстиславська,  

буд. 47, кв. 46 

3,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 241 

за межами с. Смичин 

1.52 Додонов Олександр 

Олександрович 

Чернігівська обл. смт. Лосинівка, 

пров. Троїцький, буд. 3 

4,7200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 193 

за межами с. Кузничі 

1.53 Додонова Ніна Олександрівна 

Чернігівська обл. смт. Лосинівка, 

пров. Троїцький, буд. 3 

4,7200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 194 

за межами с. Кузничі 

1.54 Трофименко Микола Іванович 

Городнянський район,  

с. Політрудня,  

вул. Весняна, буд. 24 

4,2700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 110 

«Руслана» 

за межами с. Хрипівка 

1.55 Деблик Василь Миколайович 

м. Чернігів,  

вул. Бєлова, буд. 6, кв. 22 

4,5700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 288 

за межами с. Солонівка 

1.56 Руцька Надія Василівна 

м. Городня,  

вул. Стеби, буд. 40 

5,0200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 138 

за межами с. Дроздовиця 

1/3 частка права на земельну 



частку (пай) 

1.57 Пухов Микола Васильович  

м. Городня,  

4 пров. Ювілейний, буд. 22 

5,0200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 138 

за межами с. Дроздовиця 

1/3 частка права на земельну 

частку (пай) 

1.58 Пухов Сергій Васильович 

Городнянський район,  

с. Дроздовиця, 

 вул. Партизанська, буд. 5 б 

5,0200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 138 

за межами с. Дроздовиця 

1/3 частка права на земельну 

частку (пай) 

1.59 Камлик Ганна Павлівна 

м. Городня, вул. Стеби, буд. 15 

5,0200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 112 

за межами с. Дроздовиця 

1.60 Чорна Тамара Павлівна 

Городнянський район, 

с. Дібрівне,  

вул. Маркова, буд. 120 

3,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 277 

за межами с. Дібрівне 

 

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після 

виготовлення технічної документації. 

  

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію Городнянської міської ради з питань комунальної власності, 

земельних відносин та охорони природи. 

 

 

Міський голова                                                                                       А.І. Богдан 
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