
 

                                                                                                   

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  

(перша сесія 8 скликання)  

 

 

від  10 грудня 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 Авраменко  Надія Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Кузничі,  

вул. Вишнева, буд. 48 

4,5700 га 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 248 

за межами с. Солонівка 

1.2 Дудник Ігор Васильович 

Вінницька обл, 

м. Козятин,  

пров. Богуна, буд. 5 

4,5700 га 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 246 

за межами с. Солонівка 

 



1.3 Дудник Ігор Васильович 

Вінницька обл, 

м. Козятин,  

пров. Богуна, буд. 5 

4,5700 га 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 247 

за межами с. Солонівка 

1.4 Самійленко Олександр 

Михайлович 

Городнянський район, 

с. Полісся,  

вул. Першотравнева, буд. 26 

 

4,4400 га 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 237 

за межами с. Полісся, 

 

1.5 Кулага Василь Григорович 

Городнянський район, 

с. Смичин  

вул. Центральна, буд. 194 

 

3,3700 га 

3,3700 га 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 245 

за межами с. Смичин, 

земельна частка (пай) № 244 

за межами с. Смичин, 

1.6 Бондаренко Валентина 

Василівна 

м. Чернігів,  

вул. Дніпровська, буд. 10, кв. 87 

3,3700 га 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 996 

за межами с. Смичин, 

1.7 Скойбеда Микола Михайлович 

Городнянський район, 

с. Хрипівка,   

вул. Шевченка, буд. 16 

4,2700 га 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 43 

1/2 частка (паю)  

за межами с. Хрипівка, «Далі» 

1.8 Лукашенко Марина Федорівна 

Городнянський район, 

с. Півнівщина, вул. Лісова, буд. 5; 

Милейко Ірина Володимирівна 

Чернігівська область, 

м. Новгород-Сіверськ, 

вул. Вокзальна, буд. 11, кв. 16; 

Тарарака Павло Володимирович 

Городнянський район, 

с. Півнівщина, вул. Лісова, буд. 5 

4,2700 га 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 159 

по 1/3 частці паю кожному  

за межами с. Хрипівка, 

«Далі» 

1.9 Болюбас Катерина Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Хрипівка,  

вул. Шевченка, буд. 4 

4,2700 га 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай)  

№ паю 50- рілля, 

№ паю 150- сіножаті, 

№ паю 150- пасовище 

За межами с. Хрипівка, 

«Руслана» 



1.10 Бояринова Наталія Петрівна 

м. Городня, 

2 пров. Ювілейний, буд. 11 

5,0200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 226 

за межами с. Дроздовиця 

 

1.11 Дриг Михайло Іванович 

Городнянський район, 

с. Дроздовиця, 

вул. 1 Травня, буд. 63 

5,0200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 227 

за межами с. Дроздовиця 

 

1.12 Помісячна Надія Михайлівна 

Городнянський район, 

с. Вокзал-Городня, 

вул. Вокзальна, буд. 14 

5,7600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 115 

за межами с. Бутівка 

 

1.13 Силенко Василь Іванович 

м. Городня, 

вул. 1 Травня, буд. 44 

2,9000 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) 

 № паю 403- рілля,  

 № паю 373- сіножаті,  

 № паю 373- пасовища 

за межами с. Конотоп 

 

1.14 Шевчук Наталія Олександрівна 

Городнянський район, 

с. Вихвостів 

вул. Шевченка, буд. 6 

 

4,7200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 238 

за межами с. Кузничі  

1.15 Можаєв Олександр Михайлович 

м. Городня,   

вул. Волковича, буд. 49 «Б», кв. 8 

Можаєва Валентина Михайлівна 

м. Черкаси,   

вул. Надпільна, буд. 465, кв. 172 

 

5,6200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 234 

по 1/2 частині  (паю) 

за межами м. Городня  

1.16 Ющенко Тетяна Михайлівна 

Городнянський район, 

с. Бурівка,  

вул. Центральна, буд. 54 

4,9300 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай)  

№ 13/154 – рілля; 

№ 8/5– сіножаті; 

1/2 частка (паю) 

за межами с. Невкля 

 



1.17 Кульгейко Володимир Петрович 

Городнянський район, 

с. Ясенівка,  

вул. Молодіжна, буд. 31 

 

 

4,6600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) 

 № паю 10/1344 - рілля,  

 № паю 1/344 - сіножаті,  

 № паю 4/840 - пасовища 

за межами с. Володимирівка 

 

1.18 Пухова Тетяна Володимирівна 

Городнянський район 

с. Дроздовиця, 

 вул. Партизанська, буд. 5в 

5,0200 га 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 9; 

за межами с. Дроздовиця 

 

1.19  Мельник Катерина Андріївна 

 Городнянський район 

с. Невкля, вул. Шевченка, буд. 65 

 

4,9300 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай)  

№ 18/96 – рілля; 

№ 12/250– сіножаті; 

за межами с. Невкля 

 

1.20 Мемех Юрій Олександрович 

Городнянський район, 

с. Бутівка, вул. Покровська, буд. 5 

4,4400 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 255; 

1/2 частка (паю); 

земельна частка (пай) № 238; 

1/2  частка (паю) 

за межами с. Полісся 

 

1.21 Мемех Ірина Олександрівна 

Городнянський район, 

с. Старосілля, вул. Миру, буд. 110 

4,4400 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 255; 

1/2 частка (паю); 

земельна частка (пай) № 238; 

1/2  частка (паю) 

за межами с. Полісся 

1.22 Закружний Василь Іванович 

Ріпкинський район, 

с. Вербівка,  

вул. Колгоспна, буд. 57  

4,6600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) 

 № паю 10/1371- рілля,  

 № паю 1/371 - сіножаті,  

 № паю 3/867 - пасовища 

за межами с. Володимирівка 



1.23 Варлига Андрій Леонідович 

Городнянський район, 

с. Горошківка,  

вул. Шевченка, буд. 5 

5,6200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 20 

за межами с. Альошинське 

 

1.24 Костюченко Микола Іванович 

м. Чернігів,  

вул. Івана Мазепи, буд. 37, кв. 50 

2,8600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 283 

за межами с. Пекурівка 

 

1.25 Сліпець Ганна Миколаївна 

м. Городня,  

вул. Перемоги, буд. 72, кв. 64 

4,5700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 184 

за межами с. Солонівка 

 

1.26 Баранов Володимир 

Володимирович 

Городнянський район, 

с. Солонівка  

вул. Святомиколаївська, буд. 12 

4,5700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 257 

за межами с. Солонівка 

 

1.27 Семененко Максим  

Станіславович 

Городнянський район, 

с. Ваганичі  

вул. Білогубівка, буд. 83 

5,0200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 139 

за межами с. Дроздовиця 

 

1.28 Індучний Ростислав  

Іванович 

м. Городня, 

вул. Цимбаліста, 21 

3,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

½ земельна частка (пай) №169 

за межами с. Смичин 

 

1.29 Індучний Анатолій 

 Іванович 

Чернігівський район, 

с. Ст. Білоус  

вул. Чернігівська, буд. 9 

3,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

½ земельна частка (пай) №169 

за межами с. Смичин 

 

1.30 Писаренко Олег Григорович  

Городнянський район, 

с. Пекурівка 

вул. Центральна, буд. 39 

2,8600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 68 

за межами с. Пекурівка 



1.31 Веремійчик Тетяна Миколаївна 

м. Городня, 

1 пров. Зарічний, буд. 7 

Дрозд Галина Василівна 

м. Городня, 

1 пров. Зарічний, буд. 7 

Дрозд Наталія Миколаївна 

м. Городня, 

1 пров. Зарічний, буд. 7 

 

4,2700 га 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 255 

по 1/3 частці паю кожному  

за межами м. Городня 

1.32 Нестеренко Світлана Іванівна 

м. Городня,  

2 пров. Радгоспний, буд. 49 

5,2000 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) №241 

за межами с. Дроздовиця 

 

 

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, охорони природи та містобудівної діяльності. 

 

 

 

Міський голова                                                                                       А.І. Богдан 
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