
                                                                        

                                                                                                               

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  

(вісімнадцята (36) сесія 7 скликання ) 

від  18 жовтня  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 Маляренко Олена Миколаївна 

м. Городня,   

вул. 1 Травня, буд. 92-є 

5,7600 га 

 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 187 

за межами с. Бутівка 

1.2 Помазанко Світлана Вікторівна 

Республіка Білорусь, 

Гомельський район,  

с. Рудня-Прибитковське,  

вул. Першотравнева, буд. 69 

5,7600 га 

 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 94 

за межами с. Бутівка 

1.3 Кучерявенко Микола 

Анатолійович 

Городнянський район,  

с. Великий-Листвен,  

вул. Садова, буд. 92 

3,3700 га 

 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 941 

за межами с. Смичин 



1.4 Селівон Тетяна Миколаївна 

Городнянський район,  

с. Дібрівне, вул. Підлісна, буд. 41 

3,3700 га 

 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 339 

за межами с. Смичин 

1.5 Печера Ганна Федорівна 

Городнянський район,  

с. Півнівщина,  

вул. Квітнева, буд. 104 

4,2700 га 

 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 171 

«Геоінформпроект» 

за межами с. Хрипівка 

1.6 Хахалєв Віктор Федорович 

м. Чернігів,  

вул. Авіаторів, буд. 19, кв. 30 

5,6200 га 

 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 15 

за межами м. Городня 

1.7 Криволап Михайло Миколайович 

м. Чернігів,  

вул. 1-ї Гвардійської армії,  

буд. 6, кв. 12 

5,6200 га 

 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 96 

за межами м. Городня 

1.8 Сереветник Лідія Якимівна 

м. Чернігів,  

вул. 1-ї Гвардійської армії,  

буд. 12/6, кв. 10 

5,6200 га 

 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 97 

за межами м. Городня 

1.9 Тітов Володимир Васильович 

м. Городня,  

2 пров. Зарічний, буд. 12 

5,6200 га 

 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 89 

за межами м. Городня 

1.10 Пінчук Надія Федорівна 

м. Городня,  

вул. Заводська, буд. 35 

5,7600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 264 

за межами с. Бутівка 

1.11 Куковиця Наталія Василівна 

Городнянський район, 

с. Солонівка,  

вул. Шатили, буд. 21 

 

4,5700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 234 

за межами с. Солонівка 

1.12 Осадча Алла Миколаївна 

м. Городня,  

пров. Сонячний, буд. 5 

4,5700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 235 

за межами с. Солонівка 



1.13 Луданик Олександра Федорівна 

Городнянський район,  

с. Берилівка, вул. Лісна, буд. 13 

5,1100 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 13 

за межами с. Сеньківка 

½ земельної частки (паю) 

 

1.14 Луданик Михайло Миколайович 

Городнянський район,  

с. Берилівка, вул. Лісна, буд. 13 

5,1100 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 13 

за межами с. Сеньківка 

½ земельної частки (паю) 

 

1.15 Хомазюк Наталія Федорівна 

м. Городня,  

вул. Мирославська, буд. 73 

4,5700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 238 

за межами с. Солонівка 

1.16 Немилостивий Максим 

Володимирович 

Городнянський район, 

с. Солонівка,  

вул. Святомиколаївська, буд. 62 

 

4,5700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 237 

за межами с. Солонівка 

1.17 Шатило Михайло Григорович 

Городнянський район, 

с. Солонівка,  

вул. Святомиколаївська,  

буд. 141-а 

4,5700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 236 

за межами с. Солонівка 

 

1.18 Воробей Володимир 

Костянтинович 

м. Городня,  

вул. Троїцька, буд. 7, кв. 10 

5,7600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 347 

за межами с. Бутівка 

 

1.19 Туз Тамара Михайлівна 

Городнянський район,  

с. Горошківка,  

1 пров. Шевченка, буд. 13 

5,6200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 1 

земельна частка (пай) № 2 

за межами м. Городня 

1.20 Кравченко Павло Павлович 

м. Чернігів,  

вул. Академіка Павлова,  

буд. 17, кв. 10 

5,6200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 14 

за межами м. Городня 



1.21 Пінчук Олександр Гаврилович 

м. Городня,   

вул. Троїцька, буд. 17, кв. 60 

5,7600 га 

 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 161 

за межами с. Бутівка 

 

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 


