
 

                                                                                                  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  

(третя сесія 8 скликання)  

 

від 11 лютого 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 Єльцова Євгенія Петрівна 

м. Городня, 

вул. Калача, буд. 17 

5,7600 га 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 215 

за межами с. Бутівка 

1.2 Гончаренко Людмила 

Григорівна 

Городнянський район, 

с. Дібрівне, 

вул. Маркова, буд. 1 

3,3700 га 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 365 

за межами с. Смичин 

 



1.3 Куліш Олександр 

Борисович 

м. Городня 

вул. Жовтнева, буд. 2а 

5,0200 га 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 349 

за межами с. Дроздовиця 

1.4 Шумська Тетяна Євгеніївна 

Городнянський район, 

с. Лемешівка, 

вул. Попудренка, буд. 93 

 

6,0300 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 66 

за межами с. Лемешівка 

1.5 Стеба Катерина Сергіївна 

м. Городня, вул. Вишнева, буд. 19 

5,7600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 221 

за межами с. Бутівка 

1.6 Гончар Надія Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Півнівщина, 

вул. Лісова, буд. 11 

 

4,2700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 44 

за межами с. Хрипівка «Далі» 

1.7 Немилостива Ганна Василівна 

Городнянський район,  

с. Автуничі, 

пров. Лозовий, буд. 8 

 

5,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 110 

за межами с. Автуничі 

1.8 Герман Михайло Аркадійович 

Гернігівський район, 

смт. Олишівка,  

вул. Шкільна, буд. 46 

 

3,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 107 

1/2 частка паю 

за межами с. Смичин 

 

1.9 Пінчук Олег Михайлович 

РФ м. Бєлгород, 

вул. Єсеніна, буд. 46а, кв. 11 

6,2600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 124 

за межами с. Мощенка 

1.10 Помісячний Микола Михайлович 

м. Городня,  

вул. Осипенка, буд. 10, кв. 1 

4,5700га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 242 

за межами с. Солонівка 

1.11 Куліш Олександр Борисович 

м. Городня,  

вул. Жовтнева, буд. 2-а 

5,0200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 349 

за межами с. Дроздовиця 

1.12 Олійник Тетяна Василівна 5,0200 га для ведення товарного 



Городнянський район, 

с. Дроздовиця,  

вул. 1 Травня, буд. 16 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 229 

за межами с. Дроздовиця 

1.13 Завалій Олена Анатоліївна 

Городнянський район, 

с. Кузничі,  

вул. Піонерська, буд. 8 

4,7200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 154 

за межами с. Кузничі 

1.14 Зельман Олена Василівна 

Городнянський район,  

с. Великий Листвен, 

вул. Садова, буд. 60 

2,8600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 325 

за межами с. Пекурівка 

1.15 Здор Людмила Михайлівна 

Городнянський район, 

с. Володимирівка,  

вул. Миру, буд. 161 

 

4,6600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) 

 № паю 1/1017 - рілля,  

 № паю 3/17 - сіножаті,  

 № паю 1/513 - пасовища 

за межами с. Володимирівка 

 

1.16 Колодько Володимир  

Михайлович 

Городнянський район, 

с. Конотоп, 

вул. Червоноармійська, буд. 1 

2,9000 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) 

 № паю 419- рілля,  

 № паю 435- сіножаті,  

 № паю 435- пасовища 

1/2 частка паю  

за межами с. Конотоп 

 

1.17 Колодько Олександр 

Михайлович 

м. Київ, 

вул. Саксаганського, буд. 54/56, 

кв. 119 

2,9000 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) 

 № паю 419- рілля,  

 № паю 435- сіножаті,  

 № паю 435- пасовища 

1/2 частка паю  

за межами с. Конотоп 

 

1.18 Приходько Олег Миколайович 

Городнянський район, 

с. Бутівка, 

вул. Лугова, буд. 29 

5,7600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 132 

за межами с. Бутівка 



1.19 Лашук Ксенія Тимофіївна 

Городнянський район, 

с. Смичин, 

вул. Центральна, буд. 20 

3,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 90 за 

межами с. Дібрівне 

1.20 Дударенко Надія Петрівна 

м. Городня,  

вул. Максимівська, буд. 19 

5,7600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 200 

за межами с. Бутівка 

1.21 Костирко Володимир Григорович 

Городнянський район, 

с. Солонівка,  

вул. Святомиколаївська,  

буд. 11 «А» 

4,5700га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 281; 

земельна частка (пай) № 283 

за межами с. Солонівка 

1.22 Єрмоленко Валентина  

Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Солонівка,  

вул. Святомиколаївська,  

буд. 15 

4,5700га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 223; 

за межами с. Солонівка 

1.23 Приходько Надія Іванівна 

м. Київ, 

вул. М. Цвєтаєвої, буд. 16-в, кв. 72 

4,5700га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 256; 

за межами с. Солонівка 

1.24 Кулик Микола Федорович 

м. Городня, 

вул. Перемоги, буд. 70, кв. 33 

4,7400 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 2/22; 

за межами м. Городня 

1.25 Шатило Тамара Іллівна 

м. Городня, вул. Пушкіна, буд 46 

4,7400 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 2/21; 

за межами м. Городня 

 

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 


