
 

                                                                                                 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 шоста (44) сесія 7 скликання ) 

 

від  20 жовтня 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 Польський Володимир 

Олександрович 

м. Чернігів  

вул. Самострова, буд. 11, кв. 151 

4,7200 га 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 170 

за межами с. Півнівщина 

(Геоінформпроект) 

1.2 Мироненко Володимир 

Дмитрович  

Городнянський район, 

с. Хотівля,  

вул. Жовтнева, 113 

4,8200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 284 

за межами с. Хотівля 

1.3 Потапенко Василь Іванович 

Городнянський район, 

3,3700га для ведення товарного 

сільськогосподарського 



с. Дібрівне,  

вул. Маркова, буд. 13 

виробництва 

земельна частка (пай) № 130 

за межами с. Дібрівне 

1.4 Плохута Наталія Володимирівна 

Київська обл., 

м. Славутич,  

квартал Київський, буд. 12, 

кв. 59 

5,0200 га 

5,0200 га 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 237 

за межами с. Дроздовиця, 

земельна частка (пай) № 238 

за межами с. Дроздовиця 

1.5 Євмененко Леонід Павлович 

м. Городня, 

вул. Чернігівська, буд. 4, кв. 25 

4,2700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 66 

за межами с. Хрипівка 

(Руслана) 

1.6 Ткаченко Олександр Яковлевич 

Городнянський район, 

с. Хрипівка,  

вул. Лугова, буд. 11 

5,0200 га 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 239 

за межами с. Дроздовиця 

1.7 Горелько Ганна Василівна 

Городнянський район, 

с. Дібрівне,   

вул. Широка, буд. 43 

3,3700 га 

3,3700 га 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 750 

за межами с. Дібрівне, 

земельна частка (пай) № 753 

за межами с. Дібрівне 

1.8 Масляний Феодосій 

Андрійович 

Городнянський район, 

с. Смичин,   

вул. Центральна, буд. 152 

3,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 111 

за межами с. Смичин 

1.9 Швидченко Ольга Іванівна 

м. Чернігів  

вул. 1 Травня, буд. 171, кв. 22/1,2 

2,9000 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) 

 № паю 340- рілля,  

 № паю 339- сіножаті,  

 № паю 339- пасовища 

за межами с. Конотоп 

1.10 Шупило Тетяна Василівна 

Чернігівський район, 

с. Стаси, 

вул. Київська, буд.3 

5,0200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 261 

за межами с. Дроздовиця 

1.11 Міх Надія Трохимівна 

Городнянський район, 

6,2600 га 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 



с. Мощенка, 

вул. Покровська, буд.26 

 

 

виробництва  

земельна частка (пай) № 156 

за межами с. Мощенка 

1.12 Прикота Софія Микитівна 

Городнянський район, 

с. Дроздовиця, 

вул. Заручанська, б. 28 

5,0200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 225 

за межами с. Дроздовиця 

1.13 Улянченко Світлана Іванівна 

м. Чернігів, 

вул. 1-а Кордівка, буд. 7, кв. 1 

 

3,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 528 

за межами с. Смичин 

1.14 Авраменко  Андрій Сергійович 

м. Городня, вул. Максимівська, 

буд. 32, кв. 2 

4,7200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 214 

на 1/3 частку  (паю) 

за межами с. Кузничі  

1.15 Авраменко  Ольга Сергіївна 

м. Київ,  вул. Ніжинська, 

буд. 29 Б, гуртожиток 

4,7200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 214 

на 1/3 частку  (паю) 

за межами с. Кузничі  

1.16 Авраменко Катерина  

Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Кузничі, 

вул. 60 років Жовтня, б. 10 

4,7200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 214 

на 1/3 частку  (паю) 

за межами с. Кузничі  

1.17 Ушак Сергій Васильович 

м. Київ, бульвар Чоколівський, 

буд. 40, кв. 8 

3,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 303 

за межами с. Смичин 

1.18 Бачурин Володимир Дмитрович 

Городнянський район 

с. Дібрівне, 

 вул. Широка, буд. 38-А 

3,3700 га 

3,3700 га 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 420; 

земельна частка (пай) № 421 

за межами с. Дібрівне 

1.19 Приходько Анатолій Сергійович 

Городнянський район 

с. Володимирівка, вул. 

Попудренка, буд. 81 

2,9000 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) 

 № паю 360- рілля,  

 № паю 359- сіножаті,  



 № паю 359- пасовища 

за межами с. Конотоп 

 

1.20 Войченко Олена Володимирівна 

м. Чернігів,  

вул. Доценко, буд. 17 г, кв. 9 

4,2700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 44 

за межами с. Хрипівка «Далі» 

1.21 Швець Олена Володимирівна 

Городнянський район 

с. Смичин,  

вул. Заводська, буд. 31 

3,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) №       

за межами с. Смичин 

1.22 Шоліна Наталія Борисівна 

Городнянський район 

с. Хрипівка,  

вул. Партизанська, буд.23 

2,8600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 137 

за межами с. Пекурівка 

1.23 Кузьменко Світлана Анатоліївна 

Городнянський район 

с. Вокзал-Городня,  

вул.  1-го Травня, 100 

 

4,7200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 213  

за межами с. Кузничі 

1.24 Камко Микола Петрович 

м. Городня,  

2 пров. Чернігівський, буд. 9 

4,7200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 155 

за межами с. Кузничі 

 

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. 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                С.А.Більська 


