
                                                                        

 

 

                                                                                                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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

 

 

 

від  30 січня  2020 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 Бут Надія Миколаївна 

м.Чернігів,  

вул. Пухова, буд.107, кв. 78 

2,8600 га 

 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 322 

за межами с. Пекурівка 

 



1.2 Бистревський Олександр 

Миколайович 

м. Городня,  

вул. 8 го Березня, буд. 49 

6,2600 га 

 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 149 

за межами с. Мощенка 

 

1.3 Климович Ніна Федорівна 

Чернігівський район 

с. Нове, вул. Бойова, буд. 29 а 

4,9300 га 

 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) 

№ 8/92 – рілля; 

№ 12/248 - кормові 

за межами с. Моложава 

1.4 Бояринова Наталія Петрівна 

м. Городня,  

2 пр. Ювілейний, буд. 11 

5,0200 га 

 

 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 120 

за межами с. Дроздовиця 

 

1.5 Пухова Тетяна Володимирівна 

Городнянський район,  

с. Дроздовиця, 

вул. Партизанська, буд. 5 В  

5,0200 га 

 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 8 

за межами с. Дроздовиця 

 

1.6 Кобеняк Олександр 

Анатолійович 

Городнянський район,  

с. Солонівка, 

вул. М. Вітрової, буд. 11 

4,5700 га 

 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 240 

за межами с. Солонівка 

 

1.7 Заворотна Раїса Пилипівна 

м. Чернігів,  

вул. Доценко, буд. 2 Б, кв. 18 

3,3700 га 

 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 323 

за межами с. Смичин 

 

1.8 Росол Володимир Васильович 

Київська область, 

Ірпінський район,   

смт Коцюбинське 

вул. Пономарьова, буд. 17 а, 

гуртожиток   

4,4400 га 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 202 

за межами с. Полісся 

 



1.9 Кашевський Олександр 

Вікторович 

м. Київ,  

вул. Мішуги, буд. ¼, кв. 482 

 

4,2700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 51 

за межами с. Хрипівка 

 

1.10 Гончаренко Олег Єгорович 

Городнянський район, 

с. Дібрівне, вул. Маркова,  

буд. 9а 

3,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 1 

за межами с. Смичин 

 

1.11 Михайленко Валентина 

Василівна 

Городнянський район 

с. Пекурівка 

вул. Центральна, буд.136 

 

2,8600 га 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 38 

за межами с. Пекурівка 

 

1.12 Коленіченко Олександр 

Федорович 

Городнянський район,  

с. Пекурівка, 

 вул. Центральна, 148  

 

 

 

2,8600 га 

2,8600 га 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 82 

земельна частка (пай) № 83 

за межами с. Пекурівка 

1.13 Чехман Раїса Юхимівна 

Городнянський район,  

с. Пекурівка 

вул. Набережна, буд. 30 

 

 

 

2,8600 га 

 

2,8600 га 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 99 

1/4 земельної частки паю, 

земельна частка (пай)  № 282 

1/4 земельної частки паю 

за межами с. Пекурівка 

1.14 Чехман Альона Володимирівна 

Городнянський район,  

с. Пекурівка 

вул. Набережна, буд. 30 

 

 

 

2,8600 га 

 

2,8600 га 

 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 99 

1/4 земельної частки паю, 

земельна частка (пай)  № 282 

1/4 земельної частки паю 

за межами с. Пекурівка 

1.15 Кондратьєва Ольга Федорівна 

Миколаївська область, 

м. Миколаїв, 

вул. Тургенєва, буд. 17 

6,2600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 451 

за межами с. Мощенка 

 



1.16 Крисенко Надія Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Полісся, вул. Садова, буд. 32 

 

4,4400 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 451 

за межами с. Полісся 

 

1.17 Помісячний Микола Федорович 

м. Чернігів,  

вул. Івана Мазепи, буд. 78А,  

кв. 340 

4,7200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 172 

за межами с. Кузничі 

 

1.18 Мироненко Володимир Іванович 

Р.Б. м. Гомель,  

вул. Герцена, буд. 4, кв. 26 

4,6600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) 

№ контуру13 № ділянки 1482; 

№ контуру 1 № ділянки 482; 

№ контуру 3 № ділянки 978 

за межами с. Володимирівка 

 

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 


