
                                                                        

 

 

                                                                                                    

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  

(дев’ятнадцята (37) сесія 7 скликання ) 

 

 

 

від  03 грудня  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 Сорока Тетяна Іванівна 

Городнянський район,  

с. Смичин, 

вул. Центральна, буд.216 

3,3700 га 

 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 247 

за межами с. Смичин 

½ земельної частки (паю) 



1.2 Юрина Оксана Петрівна 

Городнянський район,  

с. Здрягівка, 

вул. Гагаріна, буд. 18 

5,7600 га 

 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 302 

за межами с. Бутівка 

½ земельної частки (паю) 

 

1.3 Полегенько Валентина Василівна 

м. Городня, вул. Льонозаводська, 

буд. 20 кв. 5 

 

 

 

5,7600 га 

5,7600 га 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 134 

земельна частка (пай) № 135 

за межами с. Бутівка 

1.4 Коваленко Ганна Єгорівна 

м. Городня,  

вул. Івана Дудка, буд. 12-а 

 

 

 

5,7600 га 

5,7600 га 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 209 

земельна частка (пай) № 210 

за межами с. Бутівка 

1.5 Тупик Віра Василівна 

Городнянський район,  

с. Дібрівне, 

вул. Маркова, буд. 25 

3,3700 га 

 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 185 

за межами с. Смичин 

 

1.6 Слюсар Наталія Дмитрівна 

Городнянський район,  

с. Хотівля, 

вул. Жовтнева, буд. 9 

4,8200 га 

 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 279 

за межами с. Хотівля 

 

1.7 Олексієнко Віктор 

Володимирович 

м. Чернігів,  

вул. Стрілецька, буд. 1, корп. 27, 

кв. 28 

5,7600 га 

 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 306 

за межами с. Бутівка 

 

1.8 Олексієнко Віктор 

Володимирович 

м. Чернігів,  

вул. Стрілецька, буд. 1, корп. 27, 

кв. 28 

5,7600 га 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 317 

за межами с. Бутівка 

 



1.9 Плашкова Галина Олексіївна 

Городнянський район, 

с. Дроздовиця,  

вул. Заручанська, буд. 2 

5,0200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 6 

за межами с. Дроздовиця 

 

1.10 Савкіна Валентина Іванівна 

Городнянський район, 

с. Хрипівка, вул. 1 Травня,  

буд. 129 

4,2700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 170 

за межами с. Хрипівка 

 

1.11 Сорока Світлана Миколаївна 

м. Чернігів,  

вул. Кільцева, буд.20, кв. 24/3 

 

 

 

 

3,3700 га 

3,3700 га 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 33 

земельна частка (пай) № 259 

за межами с. Смичин 

 

1.12 Сорока Микола Єфремович 

м. Городня,  

вул. Колгоспна, буд.35 

3,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 50 

за межами с. Смичин 

1.13 Козіміренко Михайло Федорович 

Городнянський район,  

с. Солонівка, вул. Шатили, 76 

4,5700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 239 

за межами с. Солонівка 

1.14 Діденко Тетяна Сергіївна 

м. Городня,   

вул. 1-го Травня, буд. 48 в, кв. 1 

4,7200 га 

 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 223 

за межами с. Кузничі 

1.15 Сергієнко Надія Павлівна 

м. Чернігів, вул. Земська, буд. 15, 

Єрмоленко Валентина Павлівна 

м. Чернігів, вул. Войкова, буд. 13, 

кв. 108 

4,7200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 224 

по ½ земельної частки паю 

за межами с. Кузничі 

1.16 Кульгейко Валентина Віталіївна 

РБ м. Гомель, проспект 

Речицький, буд. 153, кв. 31 

4,6600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 1037 

(рілля), № 37 (сіножаті), № 

533 (пасовище)  

за межами с. Володимирівка 



1.17  Бродець Любов Іванівна 

Городнянський район, 

с. Пекурівка,  

вул. Гагаріна, буд. 6 

2,8600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 54  

за межами с. Пекурівка 

1.18 Бродець Любов Іванівна 

Городнянський район, 

с. Пекурівка,  

вул. Гагаріна, буд. 6 

Бродець Олександр Олексійович 

Городнянський район, 

с. Пекурівка,  

вул. Гагаріна, буд. 6 

 

2,8600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 120 

1/6 земельної частки паю, 

земельна частка (пай)  № 120 

1/3 земельної частки паю 

за межами с. Пекурівка 

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 


