
                                                                        

 

                                                                                                          

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 п’ята  (43) позачергова сесія 7 скликання) 

 

 

від  10 вересня 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 Бібчук Валентина Прокопівна 

м. Чернігів,  

вул. Рокосовського,  

буд. 68, кв. 13 

4,9300 га 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай)  

№ 10/105 – рілля; 

№ 11/105 – рілля; 

№ 12/248 – кормові; 

за межами с. Невкля 

 

1.2 Адріанова Олена Максимівна 5,6200 га для ведення товарного 



м. Чернігів,  

вул. Шевченко, буд. 11, кв. 11 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 121 

за межами м. Городня 

1.3 Примаченко Надія Анатоліївна 

Городнянський район, 

с. Півнівщина,  

вул. Квітнева, буд. 88 

4,2700 га 

4,2700 га 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 25  

за межами с. Півнівщина 

земельна частка (пай) № 26 

за межами с. Півнівщина 

«Руслана» 

1.4 Тупик Валентина Олексіївна 

Городнянський район, 

с. Дібрівне,  

вул. Маркова, буд. 27 

3,3700  га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 819 

за межами с. Смичин 

1.5 Іванова Лариса Іванівна 

м. Городня, 

вул. Перемоги, буд. 74, кв. 44 

3,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 189 

за межами с. Смичин 

1.6 Коновалов Сергій 

Володимирович  

Городнянський район, 

с. Вокзал-Городня,  

вул. Лугова, буд. 3 

5,6200 га 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 60 

за межами с. Альошинське 

1.7 Лучнікова Любов Василівна 

м. Городня, 

вул. Молодіжна, буд. 31 

5,6200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 55 

за межами с. Альошинське 

1.8 Дудко Ніна Іванівна 

м. Городня, 

вул. Жовтнева, 70 

4,8200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 283 

за межами с. Хотівля 

1.9 Крумкач Віктор Анатолійович 

м. Городня, 

вул. Шевченка, буд. 28 

5,7600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 130 

½ земельної частки паю 

за межами с. Бутівка 

1.10 Деговець Валентина Анатоліївна 

м. Чернігів,  

вул. Доценка, буд. 26, кв. 146 

5,7600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 130 

½ земельної частки паю 



за межами с. Бутівка 

1.11 Зельман Володимир Іванович 

Городнянський район, 

с. Горошківка, 

1 пров. Шевченка, буд. 8 

2,8600 га 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

земельна частка (пай) № 54 

за межами с. Пекурівка  

1.12 Басович Григорій Олексійович  

Сновський район, 

с. Нові Боровичі 

вул. Ватутіна, буд. 26 

5,7600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 388 

за межами с. Бутівка 

1.13 Міх Наталія Іванівна 

Городнянський район, 

с. Бутівка,  

вул. Центральна, буд. 20 

 

5,7600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 128 

за межами с. Бутівка 

1.14 Закружна Тетяна Анатоліївна 

м. Чернігів, вул. Максима 

Загривного, буд. 74-а, кв. 8 

4,6600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай)  

№ 13/1486 – рілля; 

№ 1/486 – сіножаті; 

№ 2/982 - пасовище 

за межами с. Володимирівка 

1.15 Коливан Тетяна Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Конотоп,  

вул. Щорса, буд. 103 

2,9000 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай)  

№ 341 – рілля; 

№ 340 – сіножаті; 

№ 340 – пасовища; 

за межами с. Невкля 

1.16 Іванчик Володимир 

Анатолійович 

м. Городня, 

1 пров. Зарічний, 27 

2,8600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

земельна частка (пай) № 131 

за межами с. Пекурівка 

1.17 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) 

1.18 Кульгейко Валентина 

Миколаївна 

м. Чернігів 

вул. Генерала Бєлова,  

буд. 29А, кв. 41 

4,6600 га 

 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай)  

№ 13/1489 – рілля; 



№ 1/489 – сіножаті; 

№ 2/985 - пасовище 

за межами с. Володимирівка 

1.19 Єрмоленко Микола Вікторович  

Городнянський район, 

с. Солонівка 

вул. Святомиколаївська, 186 

4,5700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

земельна частка (пай) № 200 

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 


