
                                                                        

                                                                                                   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  

(сімнадцята (35) сесія 7 скликання ) 

від  12 вересня  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 Турчин Олександр Миколайович 

Городнянський район,  

с. Дібрівне, 

вул. Молойка, буд. 28 

3,3700 га 

 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 485 

за межами с. Смичин 

½ земельної частки (паю) 

1.2 Турчин Микола Іванович 

Городнянський район,  

с. Дібрівне, 

вул. Набережна, буд. 26 

3,3700 га 

 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 485 

за межами с. Смичин 

½ земельної частки (паю) 

1.3 Стрелок Тетяна Семенівна 

Городнянський район,  

с. Смичин, 

вул. Центральна, буд. 71 

3,3700 га 

 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 675 

за межами с. Смичин 



1.4 Ковган Валентина Миколаївна 

Городнянський район,  

с. Смичин, 

вул. Центральна, буд. 30 

3,3700 га 

 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 624 

за межами с. Смичин 

1.5 Коливан Анатолій Петрович 

Городнянський район,  

с. Смичин, 

вул. Центральна, буд. 91 

3,3700 га 

 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 698 

за межами с. Смичин 

1.6 Горелько Микола Миколайович 

Городнянський район,  

с. Дібрівне, 

вул. Широка, буд. 43 

3,3700 га 

 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 320 

за межами с. Смичин 

1.7 Борковська Ольга Миколаївна 

Городнянський район,  

с. Дібрівне, 

вул. Маркова, буд. 124 

3,3700 га 

 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 281 

за межами с. Смичин 

1.8 Борковський Микола Пилипович 

Городнянський район,  

с. Дібрівне, 

вул. Маркова, буд. 124 

3,3700 га 

 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 280 

за межами с. Смичин 

1.9 Юрченко Людмила Василівна 

Городнянський район,  

с. Смичин, 

вул. Центральна, буд. 154 

 

3,3700 га 

 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 858 

за межами с. Смичин 

1.10 Плашкова Людмила Петрівна 

м. Городня,  

вул. Незалежності, буд. 52, кв.4 

5,0200 га 

 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 107 

земельна частка (пай) № 115 

за межами с. Дроздовиця 

по ½ земельної частки (паю) 

1.11 Хотян Борис Петрович 

м. Городня,  

вул. Перемоги, буд. 10 

5,0200 га 

 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 107 

земельна частка (пай) № 115 

за межами с. Дроздовиця 

по ½ земельної частки (паю) 

1.12 Нагорний Георгій Вікторович 

м. Городня,  

вул. Смекаліна, буд. 7 

5,7600 га 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 307 



 земельна частка (пай) № 308 

за межами с. Бутівка 

1.13 Прошко Світлана Михайлівна 

Городнянський район,  

с. Бутівка,  

вул. Центральна, буд. 6 

7,6000 га 

 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 24 

за межами с. Ясенівка 

1.14 Мазур Галина Аврамівна 

Городнянський район,  

с. Дібрівне, 

вул. Широка, буд. 21 

3,3700 га 

 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 398 

за межами с. Смичин 

1.15 Медведь Михайло Юхимович 

Городнянський район,  

с. Дібрівне, 

вул. Набережна, буд. 24 

3,3700 га 

 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 545 

за межами с. Смичин 

1.16 Лопатко Марія Юріївна 

Городнянський район,  

с. Дібрівне, 

вул. Підлісна, буд. 6 

3,3700 га 

 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 1005 

за межами с. Смичин 

1.17 Чугай Павло Степанович 

Городнянський район,  

с. Дібрівне, 

вул. Маркова, буд. 6 

3,3700 га 

 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 137 

за межами с. Смичин 

1.18 Мількевич Наталія Григорівна 

м. Чернігів,  

вул. Доценка, буд. 9 а, кв. 53 

6,2600 га 

 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 449 

за межами с. Мощенка 

1.19 Мількевич Сергій Михайлович 

м. Чернігів,  

вул. Доценка, буд. 9 а, кв. 53 

6,2600 га 

 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 448 

за межами с. Мощенка 

1.20 Мількевич Богдан Сергійович 

м. Чернігів,  

вул. Генерала Бєлова, буд. 17, кв. 

19 

6,2600 га 

 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 434 

за межами с. Мощенка 

1.21 Орел Ганна Іванівна 

Городнянський район, с. Конотоп, 

вул. Щорса, буд. 2 

2,9000 га

  

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) №  

340 (рілля), 339 (сіножать),  

339 (пасовище) 



за межами с. Конотоп 

1.22 Орел Ганна Іванівна 

Городнянський район,  

с. Конотоп, вул. Щорса, буд. 2 

2,9000 га

  

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) №  

339 (рілля), 338 (сіножать),  

338 (пасовище) 

за межами с. Конотоп 

1.23 Коржавін Олександр Михайлович 

Городнянський район,  

с. Пекурівка, вул. Центральна, 

буд. 175 

2,8600 га 

 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 303 

за межами с. Пекурівка 

1.24 Авраменко Ольга Петрівна 

Городнянський район,  

с. Здрягівка,  

вул. Гагаріна, буд. 26 

4,5700 га 

 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 226 

за межами с. Солонівка 

1.25 Перлова Валентина Михайлівна 

Київська обл., 

 Броварський район,  

с. Світильня,  

вул. Макаренка, буд. 10, кв. 6 

4,5700 га 

 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 233 

за межами с. Солонівка 

1.26 Решедько Микола 

Володимирович 

Городнянський район,  

с. Солонівка,  

вул. Святомиколаївська, буд. 54 

4,5700 га 

 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 230 

за межами с. Солонівка 

½ земельної частки (паю) 

1.27 Гречухо Наталія Данилівна 

Городнянський район,  

с. Солонівка,  

вул. Святомиколаївська, буд. 24 

4,5700 га 

 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 232 

за межами с. Солонівка 

1.28 Лисиця Юрій Миколайович 

Городнянський район,  

с. Солонівка,  

вул. Святомиколаївська, буд. 168 

4,5700 га 

 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 228  

за межами с. Солонівка 

1.29 Молокович Ганна Андріївна 

м. Городня,  

вул. Троїцька, буд. 17, кв. 90 

4,5700 га 

 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 229  

за межами с. Солонівка 



1.30 Сивухо Ірина Володимирівна 

м. Городня,  

пров. Петрівський, буд. 12 

4,5700 га 

 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 230  

за межами с. Солонівка 

½ земельної частки (паю) 

1.31 Костирко Микола Васильович 

м. Городня,  

вул. Чернігівська, буд. 4, кв. 45 

 

4,5700 га 

 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 231  

за межами с. Солонівка 

1.32 Єрмоленко Микола 

Костянтинович 

м. Городня,  

вул. 1-го Травня, буд. 23-а, кв. 8 

4,5700 га 

 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 227  

за межами с. Солонівка 

1.33 Поповська Алла Григорівна 

Городнянський район, 

с. Смичин,  

вул. Центральна, 251 

 3,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 904 

за межами с. Смичин 

1.34 Хоменко Василь Михайлович 

Городнянський район, 

с. Смичин, 

вул. Центральна, 80 

3,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 910 

за межами с. Смичин 

1.35 Медведь Михайло Юхимович 

Городнянський район,  

с. Дібрівне, 

вул. Набережна, буд. 24 

3,3700 га 

 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 544 

за межами с. Смичин 

1.36 Дубина Надія Пилипівна 

Київська область, 

м.Славутич, 

квартал Бєлгородський, буд. 9, кв. 

102 

3,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 364 

за межами с. Смичин 

1.37 Богдан Володимир Васильович 

Городнянський район, 

с. Конотоп,  

вул. Набережна, буд. 8 

2,9000 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) №  

310 (рілля), 321 (сіножать),  

321 (пасовище) 

за межами с. Конотоп 

1.38 Богдан Володимир Васильович 

Городнянський район, 

с. Конотоп,  

вул. Набережна, буд. 8 

2,9000 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) №  

309(рілля), 320(сіножать),  



320 (пасовище) 

за межами с. Конотоп 

1.39 

 

 

 

Науменко Іван Трохимович 

Городнянський район, 

с. Смичин, 

вул. Центральна, буд. 215 

3,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 908 

за межами с. Смичин 

1.40 Чорна Ольга Григорівна 

Городнянський район, 

с. Смичин, 

вул. Центральна, буд. 16 

3,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 1003 

за межами с. Смичин 

1.41 Литовченко Григорій Минович 

Городнянський район, 

с. Смичин, 

вул. Центральна, буд. 16 

3,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 589 

за межами с. Смичин 

1.42 Коржавина Ганна Макарівна 

Городнянський район, 

с. Смичин, 

вул. Центральна, буд. 13 

3,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 592 

за межами с. Смичин 

1.43 Пінчук Тетяна Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Мощенка, 

вул. Покровська, буд. 65 

6,2600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 450 

за межами с. Мощенка 

1.44 Тарнавська Валентина Василівна 

м. Городня, 

вул. Мирославська, буд. 58  

4,2700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 150 

«Геоінформпроект» 

за межами с. Півнівщина 

½ земельної частки паю 

1.45 Тарнавська Валентина Василівна 

м. Городня, 

вул. Мирославська, буд. 58  

4,2700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 151 

«Геоінформпроект» 

за межами с. Півнівщина 

½ земельної частки паю 

1.46 Семеріч Валерій Васильович 

с. Півнівщина, 

вул. Квітнева, буд. 1-а 

4,2700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 



   земельна частка (пай) № 150 

«Геоінформпроект» 

за межами с. Півнівщина 

½ земельної частки паю 

1.47 Семеріч Валерій Васильович 

с. Півнівщина, 

вул. Квітнева, буд. 1-а 

4,2700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 151 

«Геоінформпроект» 

за межами с. Півнівщина 

½ земельної частки паю 

1.48 Анопрієнко Олена Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Конотоп, 

вул. Червоноармійська, буд. 3 

3,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 618 

за межами с. Смичин 

1.49 Салтицька Людмила Григорівна 

Житомирська, область, 

Попільнянський район, 

смт. Корнин, вул. Нижня, буд. 5 

 

 

 

3,3700 га 

3,3700 га 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 71 

земельна частка (пай) № 72 

за межами с. Смичин 

 

1.50 Коструба Тетяна Михайлівна 

Городнянський район, 

с. Смичин, 

вул. Центральна, буд. 192 

 

 

 

3,3700 га 

3,3700 га 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 960 

земельна частка (пай) № 958 

за межами с. Смичин 

 

1.51 Чортополох Микола Григорович 

Городнянський район, 

с. Дібрівне, 

вул. Підлісна, буд. 26 

3,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 340 

за межами с. Смичин 

 

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 


