
                                                                                                                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  

(восьма сесія 8 скликання)  

 

від 14 вересня 2021 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 Шуляк Марія Андріївна 

Городнянський район, 

с. Хотівля, 

вул. Попудренко, буд. 50 

4,8200 га 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 289 

за межами с. Хотівля  

1.2 Холодняк Ігор Михайлович 

Городнянський район,  

с. Хрипівка, 

вул. 1 Травня, буд. 150 

4,2700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва земельна частка (пай) 

№ паю 59 за межами с. Півнівщина  

«Руслана» 

1.3 Смірнова Віра Олександрівна 

Запорізький район, 

с. Августинівка, 

вул. Дніпровська, буд. 12 

5,7600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 139 

за межами с. Бутівка 

1.4 Михайленко Тамара Петрівна 

Городнянський район, 

с. Пекурівка,   

вул. Центральна, буд. 155 

2,8600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 5 

за межами с. Пекурівка 



1.5 Басович Григорій Олександрович 

Сновський район, 

с. Нові Баровичі,  

вул. Ватутіна, буд. 26 

5,7600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 387 

за межами с. Бутівка 

1.6 Іванеко Антоніна Іванівна 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Дружби, буд. 15 

 

3,9100 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 275 

за межами с. Деревини 

1.7 Тупик Марія Михайлівна  

м. Городня, 

1 пров. Чернігвський, буд. 12 

 

3,9100 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 237 

за межами с. Деревини 

1.8 Басанко Микола Андрійович  

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Миру, буд. 283 

 

3,9100 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 55 

за межами с. Деревини 

1.9 Пінчук Валентина Іванівна 

м. Чернігів, 

вул. Станіславського, буд. 42 

Демяненко Віталій Іванович 

м. Чернігів,  

вул. Текстильників, буд 15А, кв. 25 

Демяненка Василь Іванович 

м. Чернігів,  

вул. Савчука, буд. 1, кв. 165 

3,9100 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва по 1/3 

земельної частки (паю) № 221 

за межами с. Деревини 

1.10 Ященко Ніна Миколаївна 

м. Городня, 

вул. Незалежності, буд. 74, кв. 67 

 

3,9100 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 266 

за межами с. Деревини 

1.11 Федченко Олена Миколаївна 

м. Сновськ, 

пров. Доватора, буд. 11 

6,0300 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 12 

за межами с. Лемешівка 

1.12 Кліщ Олександра Іванівна 

Городнянський район, 

с. Лемешівка,  

вул. Гагаріна, буд. 97 

6,0300 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 13 

за межами с. Лемешівка 

1.13 Сабодош Микола Васильович 

Городнянський район, 

с. Кузничі,  

вул. Зарічна, буд. 57 

4,8200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 220 

за межами с. Кузничі 

1.14 Кобзар Людмила Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Хоробичі,  

вул. Амосова, буд. 93 

5,7200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 151 

за межами с. Хоробичі 

1.15 Бугрим Валентина Миколаївна 

м. Городня, 

5,6200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 



вул. Носа, буд. 8 виробництва 

земельна частка (пай) № 59 

за межами м. Городня 

1.16 Бугай Марина Володимирівна 

Чернігівський район,  

с. Брусилів,  

вул. Шевченко, буд. 30 

4,6300 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 150 

за межами с. Ваганичі 

1.17 Заяць Віталія Леонідівна 

м. Чернігів,  

вул. Горького, буд. 63, кв. 6 

3,9100 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 279 

за межами с. Деревини 

1.18 Міхеєва Світлана Миколаївна 

м. Київ,  

вул. Миру, буд. 19-А, кім. 120 

4,6300 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 139 

за межами с. Ваганичі 

1.19 Заяць Віталія Леонідівна 

м. Чернігів,  

вул. Горького, буд. 63, кв. 6 

3,9100 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 423 

за межами с. Деревини 

 

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 


