
                                                                        

                                                                                                            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  

(чотирнадцята (32) сесія 7 скликання ) 

від  23 травня  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 Покормяхо Лідія Леонідівна 

Городнянський район,  

с. Солонівка, 

вул. Святомиколаївська,  

буд. 29 

4,5700 га 

 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 203 

за межами с. Солонівка 

1.2 Лисиця Микола Васильович 

м. Чернігів,  

вул. Бєлова, буд. 37, кв. 44 

4,5700 га 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 147 

за межами с. Солонівка 

1.3 Демиденко Валентина 

Олександрівна 

м. Городня,  

вул. Горького, буд. 36-а 

 

 

 

2,8600 га 

2,8600 га 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 264 

земельна частка (пай) № 266 

за межами с. Пекурівка 

½ частка паю 



1.4 Жоголко Тетяна Олександрівна 

м. Городня,  

2 пров. Чернігівський, буд. 6 

 

 

 

 

2,8600 га 

2,8600 га 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 264 

земельна частка (пай) № 266 

за межами с. Пекурівка 

½ частка паю 

1.5 Ганжа Віра Іванівна 

Городнянський район,  

с. Смичин,  

вул. Центральна, буд. 37 

3,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 639 

за межами с. Смичин 

1.6 Апанасько Лариса Петрівна 

м. Чернігів,  

вул. Освіти, буд. 10, кв. 74 

5,7600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 192 

за межами с. Бутівка 

1.7 Ярош Людмила Юріївна 

Городнянський район,  

с. Хрипівка, вул. Миру, буд. 19 

4,2700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 52 

«Руслана» 

за межами с. Хрипівка 

½ частка паю 

1.8 Івашина Тетяна Юріївна 

Городнянський район,  

с. Хрипівка, вул. Миру, буд. 19 

4,2700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 52 

«Руслана» 

за межами с. Хрипівка 

½ частка паю 

1.9 Москалець Геннадій 

Геннадійович 

Городнянський район,  

с. Альошинське,  

вул. Попудренка, буд. 33 

 

5,6200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 79 

за межами м. Городня 

½ частка паю 

1.10 Москалець Ніна Василівна 

Городнянський район,  

с. Альошинське,  

вул. Попудренка, буд. 33 

 

5,6200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 79 

за межами м. Городня 

½ частка паю 



1.11 Шептенко Світлана Михайлівна 

Городнянський район,  

с. Хрипівка, вул. 1 Травня, буд. 

94 

4,2700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 49 

«Руслана» 

за межами с. Хрипівка 

1.12 Кисіль Юлія Анатоліївна 

Городнянський район,  

с. Стовпівка,  

вул. Жовтнева, буд. 3 

5,6200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 11 

за межами м. Городня 

1/3 частка паю 

1.13 Ходико Валентина Іванівна 

Городнянський район,  

с. Стовпівка,  

вул. Радянська, буд. 44 

5,6200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 11 

за межами м. Городня 

1/3 частка паю 

1.14 Ходико Олег Анатолійович 

Городнянський район,  

с. Стовпівка,  

вул. Радянська, буд. 44 

5,6200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 11 

за межами м. Городня 

1/3 частка паю 

1.15 Стеба Євгенія Борисівна 

Городнянський район, с. 

Автуничі, вул. Миру, буд. 88 

5,6200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 17 

за межами м. Городня 

1.16 Калита Ніна Олександрівна 

Городнянський район, 

с. Горошківка,  

2-й пров. Шевченка, буд. 3 

5,6200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 8 

за межами м. Городня 

1.17 Деменьова Валентина Вікторівна 

м. Чернігів, 

вул. Курська, буд. 65 

5,6200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 6 

за межами м. Городня 

1.18 Кравченко Павло Павлович 

м. Чернігів,  

вул. Академіка Павлова,  

буд. 17, кв. 10 

5,6200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 34 

за межами м. Городня 



1.19 Копилова Тетяна Петрівна 

Полтавська обл.  

Миргородський район,  

с. Дібрівка,  

вул. Миру, буд. 6,кв. 5  

5,6200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 3 

за межами м. Городня 

1.20 Коржавін Олексій Анатолійович 

м. Городня,  

ул. Зарічна, буд. 6 б 

5,6200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 9 

за межами м. Городня 

1.21 Козаченко Володимир 

Григорович 

м. Чернігів,  

просп. Миру, буд. 199, кв. 15  

5,6200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 133 

за межами м. Городня 

1.22 Міхно Ольга Іванівна 

м. Городня,  

вул. Армійська, буд. 86, кв. 2 

5,6200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 134 

за межами м. Городня 

1.23 Мазур Галина Аврамівна 

Городнянський район,  

с. Дібрівне,  

вул. Широка, буд. 21 

3,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 397 

за межами с. Смичин 

1.24 Медвідь Володимир 

Миколайович 

м. Чернігів,  

вул. Івана Мазепи,  

буд. 68, кв. 166 а 

 

 

 

3,3700 га 

3,3700 га 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 535 

земельна частка (пай) № 534 

за межами с. Смичин 

1.25 Семененко Станіслав Іванович 

Городнянський район,  

с. Ваганичі,  

вул. Горького, буд. 18 

 

5,0200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 139 

за межами с. Дроздовиця 

1.26 Мокан Олег Георгійович 

Городнянський район,  

с. Кузничі,  

вул. Вишнева, буд. 46 

5,7600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 95 

за межами с. Бутівка 



1.27 Шуляк Віктор Васильович 

м. Городня, вул. Стеби, буд. 39 

4,8200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 276 

за межами с. Хотівля 

1.28 Зубкова Ніна Василівна  

Городнянський район,  

с. Полісся,  

вул. Першотравнева, буд. 138 

4,4400 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

сертифікат ЧН № 0226232 

за межами с. Полісся 

¾ частки паю 

1.29 Арендар Ніна Іванівна 

м. Городня,  

вул. Льонозаводська, буд. 13 

3,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 930 

за межами с. Смичин 

1.30 Шемець Надія Іванівна 

м. Городня,  

вул. Незалежності, буд. 65, кв. 4 

3,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 929 

за межами с. Смичин 

1.31 Голота Анатолій Миколайович 

Городнянський район,  

с. Кузничі,  

вул. Вокзальна, буд. 11 

4,7200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 197 

за межами с. Кузничі 

1.32 Заяць Ніна Василівна 

Городнянський район,  

с. Кузничі,  

вул. Вишнева, буд. 69 

4,7200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 198 

за межами с. Кузничі 

1.33 Заяць Ганна Олександрівна 

Городнянський район,  

с. Кузничі,  

вул. Першотравнева, буд. 1 

4,7200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 199 

за межами с. Кузничі 

1.34 Верхуша Ганна Андріївна 

Городнянський район,  

с. Кузничі,  

вул. Першотравнева, буд. 32 

4,7200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 200 

за межами с. Кузничі 



1.35 Сорока Світлана Миколаївна 

м. Городня,  

пров. Петрівський, буд. 16 

4,7200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 201 

за межами с. Кузничі 

1.36 Сорока Світлана Миколаївна 

м. Городня,  

пров. Петрівський, буд. 16 

4,7200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 126 

за межами с. Кузничі 

1.37 Томаш Ганна Дмитрівна 

м. Городня, вул. Незалежності, 

буд. 74, кв. 129 

Лихачова Валентина Дмитрівна 

м. Городня,  

2 пров. Радгоспний, буд. 17 

4,7200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 196 

за межами с. Кузничі 

по ½ частці 

1.38 Тупик Олександр Михайлович 

Городнянський район,  

с. Дібрівне,  

вул. Маркова, буд. 29 

 

 

 

3,3700 га 

3,3700 га 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 7 

земельна частка (пай) № 14 

за межами с. Смичин 

1/5 частка паю 

1.39 Тупик Тамара Іванівна 

Городнянський район, 

с. Дібрівне,  

вул. Маркова, буд. 29 

 

 

 

3,3700 га 

3,3700 га 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 7 

земельна частка (пай) № 14 

за межами с. Смичин 

1/5 частка паю 

1.40 Тупик Михайло Михайлович 

Городнянський район, 

с. Дібрівне,  

вул. Маркова, буд. 29 

 

 

 

3,3700 га 

3,3700 га 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 7 

земельна частка (пай) № 14 

за межами с. Смичин 

1/5 частка паю 

1.41 Дельфас Євгенія Михайлівна 

м. Городня,  

вул. Петра Пиниці, буд. 45 

 

 

 

3,3700 га 

3,3700 га 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 7 

земельна частка (пай) № 14 

за межами с. Смичин 

1/5 частка паю 



1.42 Богдан Тетяна Михайлівна 

м. Київ,  

вул. Гонти Івана, буд. 9, кім. 524 

 

 

 

3,3700 га 

3,3700 га 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 7 

земельна частка (пай) № 14 

за межами с. Смичин 

1/5 частка паю 

1.43 Лещенко Олена Олександрівна 

Городнянський район,  

с. Пекурівка,  

вул. Слобідська, буд. 9 

2,8600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 61 

за межами с. Пекурівка 

1.44 Герасименко Анна Михайлівна 

Городнянський район,  

с. Вокзал – Городня,  

вул. Залізнична, буд. 37 

5,6200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 287 

за межами м. Городня 

1.45 Герасименко Григорій 

Михайлович 

м. Городня,  

2 пров. Зарічний, буд. 55 

5,6200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 106 

за межами м. Городня 

1.46 Буйна Раїса Миколаївна 

м. Чернігів,  

вул. Рокоссовського,  

буд. 22, кв. 32 

4,2700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 2 

«Руслана» 

за межами с. Хрипівка 

1.47 Аніщенко Олексій Миколайович 

Городнянський район,  

с. Хрипівка,  

вул. Партизанська, буд. 16 

4,2700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 189 

«Далі» 

за межами с. Хрипівка 

1.48 Аніщенко Олексій Миколайович 

Городнянський район,  

с. Хрипівка,  

вул. Партизанська, буд. 16 

4,2700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 1 

«Руслана» 

за межами с. Хрипівка 

1.49 Полуда Володимир Іванович 

Городнянський район,  

с. Смичин,  

вул. Центральна, буд. 263 

3,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 923 

за межами м. Городня 

½ частки паю 



1.50 Шевелюк Ганна Іванівна 

РБ, м. Гомель,  

вул. Радянська, буд. 43, кв. 64 

4,7200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 195 

за межами с. Кузничі 

 

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 


