
                                                                        

 

 

                                                                                            

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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

 

від  07 квітня 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 Брезгун Володимир 

Олександрович 

м. Чернігів,  

вул. Попова, буд. 49 

5,0200 га 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 326 

за межами с. Дроздовиця 

1.2 Кондратенко Алла  

Олександрівна 

Городнянський район, 

с. Дібрівне,  

вул. Набережна, буд. 7 

3,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 76 

1/3 земельної частки паю 

за межами с. Смичин 



1.3 Кондратенко Максим 

Григорович 

Городнянський район, 

с. Дібрівне,  

вул. Набережна, буд. 7 

3,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 76 

1/3 земельної частки паю 

за межами с. Смичин 

1.4 Кондратенко Євгеній Григорович 

Городнянський район, 

с. Смичин,  

вул. Заводська, буд. 28 

3,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 76 

1/3 земельної частки паю 

за межами с. Смичин 

1.5 Польська Катерина 

Олександрівна 

Городнянський район, 

с. Смичин,  

вул. Центральна, буд. 162 

3,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 194 

за межами с. Смичин 

1.6 Герман Михайло Аркадійович 

Чернігівський район,  

с. Олишівка,  

вул. Шкільна, буд. 46 

3,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 942 

за межами с. Смичин 

1.7 Гончар Володимир Валерійович 

Городнянський район, 

с. Дібрівне,  

вул. Маркова, буд. 49 

3,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 170 

за межами с. Смичин 

1.8 Голован Євдокія Федорівна 

Городнянський район, 

с. Смичин,  

вул. Центральна, буд. 58 

3,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 664 

1/3 земельної частки паю 

за межами с. Смичин 

1.9 Губська Надія Михайлівна 

м. Городня,  

вул. Молодіжна, буд. 82 

3,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 664 

1/3 земельної частки паю 

за межами с. Смичин 

1.10 Голован Марина Юріївна 

м. Городня,  

вул. Носа, буд. 40 

3,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 664 

1/3 земельної частки паю 

за межами с. Смичин 

1.11 Ткаченко Любов Олексіївна 

Городнянський район 

с. Пекурівка 

2,8600 га 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 



вул. Центральна, буд.156  земельна частка (пай) № 290 

за межами с. Пекурівка 

1.12 Євсієнко Галина Михайлівна 

Городнянський район 

с. Володимирівка, 

вул. Миру, буд.200 

4,6600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) 

№ контуру11 № ділянки 

1420(1); 

№ контуру 12 № ділянки 

1420(2); 

№ контуру 1 № ділянки 420; 

№ контуру 3 № ділянки 916 

за межами с. Володимирівка 

1.13 Олійник Ніна Павлівна 

Городнянський район 

м. Корюківка, 

вул. Вокзальна, буд. 3, кв. 20 

4,6600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) 

№ контуру11 № ділянки 1397; 

№ контуру 1 № ділянки 397; 

№ контуру 3 № ділянки 893 

за межами с. Володимирівка 

1.14 Алексієнко Олена Анатоліївна  

Городнянський район 

м. Чернігів 

вул. Богунського, буд. 38, кв. 64 

2,8600 га 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 379 

за межами с. Бутівка 

1.15 Пилипенко Анатолій 

Олександрович 

м. Городня, 

вул. Заводська, буд. 33 

2,8600 га 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 136 

за межами с. Бутівка 

1.16 Пінчук Олександр Миколайович 

Городнянський район, 

с. Хрипівка,  

вул. 1 Травня, буд. 30 

4,2700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 171 

«Руслана» 

за межами с. Хрипівка 

1.17 Полегенько Зіновія 

Олександрівна 

Городнянський район,  

с. Вокзал-городня, 

вул. Вокзальна, буд. 26 

5,6200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 168 

за межами м. Городня 

1.18 Осинов Віктор Васильович 

Сновський район, 

с. Хотуничі,  

вул. Шевченка, буд.139 

5,6200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 170 

за межами м. Городня 



1.19 Зінченко Клавдія Василівна 

Городнянський район, 

с. Пекурівка,  

вул. Центральна, буд. 193 

2,8600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 51 

за межами с. Пекурівка 

1.20 Соловей Валерій Миколайович 

Городнянський район,  

с. Півнівщина,  

вул. Квітнева, буд. 105 

 

 

 

 

4,2700 га 

 

4,2700 га 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай)  

№ 148 (рілля), № 9 (сіножать, 

пасовище),  

№ 149 (рілля), № 10 

(сіножать, пасовище), 

«Геоінформпроект» 

за межами с. Хрипівка 

1.21 Шуляк Валентина Степанівна 

м. Городня, 

вул. Калача, 29а 

4,6600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) 

№ контуру 12 №  

ділянки 1435; 

№ контуру 1 № ділянки 435; 

№ контуру 3 № ділянки 931 

за межами с. Володимирівка 

1.22 Тупицина Ганна Володимирівна 

м. Чернігів 

вул. С. Русової, буд. 7, кв. 3 

3,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 650 

за межами с. Смичин 

1.23 Костирко Федір Єгорович 

Городнянський район, 

с. Солонівка,  

вул. Святомиколаївська, буд. 119 

4,5700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 224 

за межами с. Солонівка 

1.24 Войтюшко Ніна Іванівна 

Городнянський район, 

с. Солонівка, 

вул. Шатили, буд. 63 

4,5700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 225 

за межами с. Солонівка 

1.25 Гриценко Людмила Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Солонівка,  

вул. Святомиколаївська буд. 23 

4,5700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 185 

за межами с. Солонівка 

1.26 Осадча Алла Миколаївна 

м. Городня,  

пр. Сонячний,  

буд. 5  

4,5700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 235 



за межами с. Солонівка 

1.27 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 

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 


