
                                                                                                     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  

(дев’ята сесія 8 скликання)  

 

від 27 жовтня 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 Кочубей Василь Михайлович 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Миру , буд. 174 

3,9100 га 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 204 

за межами с. Деревини 

1.2 Камко Віктор Миколайович 

Городнянський район,  

с. Ваганичі, 

вул. Євренової, буд. 5 

4,6300 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва земельна частка (пай) 

№ паю 296 за межами с. Ваганичі 

1.3 Михно Володимир Анатолійович 

Городнянський район,  

с. Ваганичі, 

вул. 1-го Травня 

 

4,6300 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 233 

за межами с. Ваганичі 

1.4 Бондаренко Ганна Андріївна 

Городнянський район,  

с. Ваганичі, 

вул. Пролетарська, буд. 28 

 

4,6300 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 302 

за межами с. Ваганичі 

1.5 Євтухов Володимир Миколайович 4,6300 га для ведення товарного 



Городнянський район,  

с. Ваганичі, 

вул. Горького, буд. 28 

 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 405 

за межами с. Ваганичі 

1.6 Євтухов Володимир Миколайович 

Городнянський район,  

с. Ваганичі, 

вул. Горького, буд. 28 

 

4,6300 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 248 

за межами с. Ваганичі 

1.7 Бондаренко Надія Денисівна 

Городнянський район,  

с. Ваганичі, 

вул. Горького, буд. 21 

 

4,6300 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 364 

за межами с. Ваганичі 

1.8 Бредихіна Раїса Павлівна 

Городнянський район, 

с. Ваганичі, 

вул. Білогубівка, буд. 67 

 

4,6300 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 9 

за межами с. Ваганичі 

1.9 Тапехо Микола Іванович 

м. Городня, 

вул. Горького, вул. 67 

7,8900 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 171(1), 

№171(2) за межами с. Перепис 

1.10 Собянін Володимир Анатолійович 

Городнянський район, 

с. Тупичів, 

вул. Покровська, буд. 25 

 

7,8900 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 172 

за межами с. Перепис 

1.11 Наливайко Людмила Василівна 

м. Чернігів, 

пр-кт. Перемоги, буд. 147, кв. 104 

7,8900 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 173 

за межами с. Перепис 

1.12 Рябоштанова Наталія Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Хотівля,  

вул. Молодіжна, буд. 15 

4,8200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 1/2 

земельної частки (паю) № 160 

за межами с. Хотівля 

1.13 Рябоштанов Павло Михайлович 

Городнянський район, 

с. Хотівля,  

вул. Молодіжна, буд. 15 

4,8200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 1/2 

земельної частки (паю) № 160 

за межами с. Хотівля 

1.14 Греченок Лідія Борисівна 

Городнянський район, 

с. Хоробичі,  

вул. Амосова, буд. 53 

5,7200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 1/2 

земельної частки (паю) № 13 

за межами с. Хоробичі 

1.15 Воскобойник Олександр Михайлович 

Городнянський район, 

с. Хотівля, 

вул. Жовтнева, буд. 64 

5,7200 га 

5,7200 га 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 1/2 

земельної частки (паю) № 273,  

№ 282 

за межами с. Хотівля 



1.16 Воскобойник Василь Михайлович 

м. Городня,  

вул. 40 років Перемоги, буд. 18 

5,7200 га 

5,7200 га 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 1/2 

земельної частки (паю) № 273,  

№ 282 

за межами с. Хотівля 

1.17 Греченок Юлія Григорівна 

Городнянський район, 

с. Хоробичі,  

вул. Амосова, буд. 53 

5,7200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 1/2 

земельної частки (паю) № 13 

за межами с. Хоробичі 

1.18 Василюк Олеся Сергіївна 

Городнянський район, 

с. Диханівка, 

вул. Слобідська, буд. 5 

5,0200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 204 

за межами с. Дроздовиця 

1.19 Бояринова Наталія Петрівна 

м. Городня,  

2 пров. Ювілейний, буд. 11 

5,0200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 41 

за межами с. Дроздовиця 

1.20 Гончар Віктор Володимирович 

Городнянський район, 

с. Півнівщина,  

вул. Лісова, буд. 11 

3,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 17 

за межами с. Смичин 

1.21 Тенітенко Ольга Олександрівна 

м. Городня,  

вул. Троїцька, буд. 17 

5,7600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 147 

за межами с. Бутівка 

1.22 Хихлухо Володимир Володимирович 

м. Городня,  

вул. Вокзальна, буд. 31 

5,6200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 62 

за межами м. Городня 

1.23 Тончило Сергій Іванович 

Городнянський район, 

с. Хоробичі,  

вул. Дружби, буд. 14 

5,7200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 50 

за межами с. Хоробичі 

1.24 Гончар Віктор Володимирович 

Городнянський район, 

с. Півнівщина,  

вул. Лісова, буд. 11 

3,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 1/2 

земельної частки (пай) № 167 

за межами с. Смичин 

1.25 Бондарець Марія Михайлівна 

м. Городня,  

пров. Чкалова, буд. 13 

5,1100 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 25 

за межами с. Сеньківка 

1.26 Тончило Сергій Іванович 

Городнянський район,  

с. Хоробичі, 

вул. Дружби, буд. 14 

5,7200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 24 

за межами с. Хоробичі 



1.27 Чернишова Світлана Миколаївна 

м. Городня,  

вул. Максимівська, буд. 56 

6,2600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 64 

за межами с. Мощенка 

1.28 Оглобинська Надія Іванівна 

Городнянський район, 

с. Мощенка,  

вул. Лісова, буд. 2 

6,2600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 59 

за межами с. Мощенка 

1.29 Мажуга Анатолій Петрович 

Городнянський район, 

с. Гасичівка,  

пров. Магістральний, буд. 3 

6,2600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 62 

за межами с. Мощенка 

1.30 Мажуга Анатолій Петрович 

Городнянський район, 

с. Гасичівка,  

пров. Магістральний, буд. 3 

6,2600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 65 

за межами с. Мощенка 

1.31 Ітченко Сергій Вікторович 

Городнянський район, 

с. Мощенка,  

вул. Покровенка, буд. 18 

6,2600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 66 

за межами с. Мощенка 

1.32 Тупик Григорій Іванівна 

Городнянський район, 

с. Дібрівне,  

вул. Маркова, буд. 76 

3,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 227 

за межами с. Дібрівне 

1.33 Слищенко Наталія Олексіївна 

м. Київ, 

вул. Мічуріна, буд. 18 

5,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 470 

за межами с. Старосілля 

1.34 Дєдкова Наталія Павлівна 

Городнянський район, 

с. Володимирівка, 

вул. Миру, буд 311 

4,6600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 1022 –

рілля, № 22 –сіножаті, 

№ 518 – пасовища  

за межами с. Володимирівка 

1.35 Павленко Валентина Володимирівна 

м. Городня, 

вул. 1-го Травня, буд 48А 

6,2600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 68 

за межами с. Мощенка 

1.36 Луданик Михайло Миколайович 

Городнянський район, 

с. Берилівка, 

вул. Лісна, буд 13 

5,1100 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 1/2 

земельної частки (паю) № 13 

за межами с. Сеньківка 

1.37 Луданик Олександра Федорівна 

Городнянський район, 

с. Берилівка, 

вул. Лісна, буд 13 

5,1100 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 1/2 

земельної частки (паю) № 13 



за межами с. Сеньківка 

1.38 Петруня Ольга Миколаївна 

м. Чернігів, 

вул. Миру, буд 186, кв. 36 

4,2700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 1/2 

земельної частки (паю) № 107 

«РУСЛАНА» за  

межами с. Півнівщина 

1.39 Степаненко Тетяна Миколаївна 

м. Чернігів, 

вул. Льотна, буд 1, кв. 37 

4,2700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 1/2 

земельної частки (паю) № 107 

«РУСЛАНА» за  

межами с. Півнівщина 

1.40 Лось Надія Андріївна 

м. Городня, 

вул. Чумака, буд 8, кв. 51 

5,0200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

земельна частка (пай) № 127 за  

межами с. Дроздовиця 

1.41 Білогуб Андрій Федорович 

м. Кобеляки,  

вул. Покровська, буд. 11 

4,6300 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

земельна частка (пай) № 228 за  

межами с. Ваганичі 

1.42 Холодняк Валентина Тимофіївна, 

Городнянський район, 

с. Полісся, 

вул. Першотравнева, буд. 54 

4,4400 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

земельна частка (пай) № 86 за  

межами с. Полісся 

1.43 Сердюк Василь Анатолійович 

Городнянський район, 

с. Хрипівка, 

вул. Партизанська, буд. 12 

4,2700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

земельна частка (пай) № 41 

«Руслана» за межами с. Хрипівка 

1.44 Могилевець Ганна Федорівна 

Городнянський район, 

с. Лемешівка, 

вул. Попудренка, буд. 88 

6,0300 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

земельна частка (пай) № 292 за 

межами с. Лемешівка 

1.45 Маклюк Зінаїда Іванівна 

м. Городня, 

вул. Петрівський, буд. 10 

5,0200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

земельна частка (пай) № 95 за 

межами с. Дроздовиця 

1.46 Коробко Микола Дмитрович 

м. Городня, 

вул. Чумака, буд. 5, кв. 12 

5,7200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

земельна частка (пай) № 170 за 

межами с. Хоробичі 

1.47 Коваль Ніна Федорівна 

м. Городня, 

вул. Польова, буд. 1 

5,7200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

земельна частка (пай) № 374 за 

межами с. Солонівка 

1.49 Горбач Тетяна Петрівна 

м. Городня, 

5,0200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 



вул. Троїцька, буд. 43 виробництва  

земельна частка (пай) № 39 за 

межами с. Дроздовиця 

1.50 Горбач Тетяна Петрівна 

м. Городня, 

вул. Троїцька, буд. 43 

5,0200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

земельна частка (пай) № 40 за 

межами с. Дроздовиця 

1.51 Голубова Людмила Володимирівна 

м. Городня, 

вул. Жовтнева, буд. 51, кв. 2 

5,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

земельна частка (пай) № 29 за 

межами с. Автуничі 

1.52 Харченко Сергій Васильович 

м. Чернігів, 

вул. Льотна, буд. 25 Б, кв. 12 

4,8200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

земельна частка (пай) № 214 за 

межами с. Хотівля 

1.53 Хайлук Євдокія Трохимівна 

Городнянський район, 

с. Хотівля, 

вул. Набережна, буд. 46 

4,8200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

земельна частка (пай) № 173 за 

межами с. Хотівля 

1.54 Чемерис Тетяна Анатоліївна 

м. Черкаси, 

вул. 30-річчя Перемоги, буд. 48, кв. 159 

5,6200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

земельна частка (пай) № 56 за 

межами с. Городня 

1.55 Швець Віктор Миколайович 

м. Городня, 

вул. Носа, буд. 6 

3,9100 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

земельна частка (пай) № 166 за 

межами с. Деревини 

1.56 Швець Віктор Миколайович 

м. Городня, 

вул. Носа, буд. 6 

3,9100 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

земельна частка (пай) № 167 за 

межами с. Деревини 

1.57 Голован Дмитро Федорович 

Городянянський район, 

с. Смичин, 

вул. Заводська, буд. 34 

3,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

земельна частка (пай) № 622 за 

межами с. Смичин 

1.58 Гончар Олександр Володимирович 

Городянянський район, 

с. Дібрівне, 

вул. Маркова, буд. 32 

3,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 1/2 

земельної  частки (паю) № 167 за 

межами с. Смичин 

1.59 Кучерявенко Микола Архипович 

Городянянський район, 

с. Півнівщина, 

вул. Квітнева, буд. 3 

4,2700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

земельна  частка (пай) № 115 за 

межами с. Хрипівка 

 

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                                                                                       Андрій  Богдан 


