
                                                                                                 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  

(одинадцята сесія 8 скликання)  

 

 

від 23 грудня 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 Базилевич Олексій Михайлович 

с. Бутівка 

Городнянський район 

вул. Покровська, буд. 61 

5,7600 га 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 131 

за межами с. Бутівка 

 

1.2 Ришт Василь Миколайович 

м. Городня 

вул. 1го Травня, буд. 32 

4,4400 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 206 

за межами с. Полісся 



1.3 Шабуня Євгеній Миколайович 

Городнянський район, 

с. Бутівка, вул. Лугова, буд. 35 

Шабуня Юрій Миколайович 

Городнянський район, 

с. Слобода, вул. Перемоги, буд. 44 

Шабуня Андрій Миколайович 

Городнянський район, 

с. Слобода, вул. Перемоги, буд. 44 

Шабуня Василь Миколайович 

Городнянський район, 

с. Слобода, вул. Перемоги, буд. 44 

Рубан Світлана Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Слобода, вул. Перемоги, буд. 44 

Шабуня Микола Миколайович 

Городнянський район, 

с. Здрягівка, 2пров. Гагаріна, буд.7 

5,7600 га 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 223 

за межами с. Полісся 

в спільну часткову власність 

1.4 Шабуня Євгеній Миколайович 

Городнянський район, 

с. Бутівка, вул. Лугова, буд. 35 

Шабуня Юрій Миколайович 

Городнянський район, 

с. Слобода, вул. Перемоги, буд. 44 

Шабуня Андрій Миколайович 

Городнянський район, 

с. Слобода, вул. Перемоги, буд. 44 

Шабуня Василь Миколайович 

Городнянський район, 

с. Слобода, вул. Перемоги, буд. 44 

Рубан Світлана Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Слобода, вул. Перемоги, буд. 44 

5,7600 га 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 224 

за межами с. Полісся 

в спільну часткову власність 

1.5 Атрощенко Галина Михайлівна 

Городнянський район, 

с. Хотівля 

вул. Паркова, буд. 18 

4,8200 га 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 293 

за межами с. Бутівка 

1.6 Россол Олександр Іванович 

Білорусь, Гомельська область 

Хойницький район 

с. Великий Бор, 

вул. Центральна, буд. 37 

4,4400 га 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 207 

за межами с. Полісся 

1.7 Литовченко Григорій Минович 

Городнянський район, 

с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 16 

3,3700 га 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 588 

за межами с. Смичин 



1.8 Литовченко Григорій Минович 

Городнянський район, 

с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 16 

3,3700 га 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 590 

за межами с. Смичин 

¼ частина 

1.9 Литовченко Олександр Григорович 

Городнянський район, 

с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 16 

3,3700 га 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 590 

за межами с. Смичин 

¼ частина 

1.10 Чорна Ольга Григорівна 

Городнянський район, 

с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 16 

3,3700 га 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 590 

за межами с. Смичин 

¼ частина 

1.11 Галич Наталія Григорівна 

м. Чернігів, 

вул. Льотна, буд. 3в, кв. 9 

3,3700 га 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 590 

за межами с. Смичин 

¼ частина 

1.12 Береженко Валентина Іванівна 

Новомиргородський район, 

с. Капітанівка 

вул. Фрунзе, буд. 32б 

4,7200 га 

4,7200 га 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай)  

№ 150, № 156 

за межами с. Кузничі 

1.13 Береженко Валентина Іванівна 

Новомиргородський район, 

с. Капітанівка 

вул. Фрунзе, буд. 32б 

4,7200 га 

4,7200 га 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай)  

№ 150, № 156 

за межами с. Кузничі 

1.14 Куліш Ольга Василівна 

Городнянський район, 

с. Кузничі 

вул. Садова, буд. 18 

4,7200 га 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 212 

за межами с. Кузничі 

 

1.15 Шатило Тетяна Іллівна 

Городнянський район, 

с. Кузничі 

вул. Вокзальна, буд. 3 

4,7200 га 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 151 

за межами с. Кузничі 

 



1.16 Нагорний Віктор Іванович 

м. Городня, вул. Смекаліна, буд. 7 

 

5,6200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (пасовище) 

5/8 земельної частки (паю) № 

265 за межами м. Городня 

1.17 Нагорний Микола Іванович 

м. Городня,  

пров. Петрівський, буд. 27 

 

5,6200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (пасовище) 

3/8 земельної частки (паю) № 

265 за межами м. Городня 

1.18 Федосенко Світлана Федорівна 

 Городнянський район, 

с. Стовпівка,  

вул. Радянська, буд. 25 

5,6200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (пасовище) 

земельна частка (пай) № 50 

за межами м. Городня 

1/3 частка паю 

1.19 Федосенко Роман Григорович 

 Городнянський район, 

с. Стовпівка,  

вул. Радянська, буд. 9 

5,6200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (пасовище) 

земельна частка (пай) № 50 

за межами м. Городня 

1/3 частка паю 

1.20 Байдала Оксана Григорівна 

 м. Городня 

пров. Носа, буд. 120 

5,6200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (пасовище) 

земельна частка (пай) № 50 

за межами м. Городня 

1/3 частка паю 

1.21 ЛучніковаЛюбов Василівна 

м. Городня 

вул. Молодіжна, буд. 31 

5,6200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (пасовище) 

земельна частка (пай) № 251 

за межами м. Городня 

1.22 Кравченко Павло Павлович 

м. Чернігів, вул.  

Академіка Павлова, буд. 17, кв. 10 

5,6200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (пасовище) 

земельна частка (пай) № 264 

за межами м. Городня 

1.23 Коновалов Сергій Володимирович 

с. Вокзал - Городня 

вул. Лугова, буд. 3 

5,6200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (пасовище) 

земельна частка (пай) № 249 

за межами м. Городня 

1.24 Мартиненко Марія Петрівна 

Городнянський район, 

с. Стовпівка,  

вул. Радянська, буд. 3 

 

5,6200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (пасовище) 

земельна частка (пай) № 33 

за межами м. Городня 



1.25 Жоголко Олександр Пилипович 

м. Городня, 2- пров. Чернігівський, 

буд. 6 

5,6200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (пасовище) 

земельна частка (пай) № 35 

за межами м. Городня 

1.26 Туз Тамара Михайлівна 

Городнянський район, 

с. Горошківка,  

1-й пров. Шевченка, буд. 13 

 

5,6200 га; 

5,6200 га 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (пасовище) 

земельна частка (пай) № 247, 

248  за межами м. Городня 

1.27 Шаповал Любов Іванівна 

с. Вокзал - Городня 

вул. 1 Травня, буд. 146 

5,6200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (пасовище) 

земельна частка (пай) № 39 

за межами м. Городня 

1.28 Калита Ніна Олександрівна 

Городнянський район, 

с. Горошківка,  

2-й пров. Шевченка, буд. 3 

 

 

5,6200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (пасовище) 

земельна частка (пай) № 38 

за межами м. Городня 

1.29 Любенко Олександр Іванович 

Городнянський район, 

с. Полісся,  

вул. Першотравнева, буд. 97 

 

4,4400 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

земельна частка (пай) № 50 

за межами с. Полісся 

1.30 Сірков Микола Павлович 

Городнянський район, 

с. Гніздище,  

вул. Перемоги, буд. 52 

 

5,6200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (пасовище) 

земельна частка (пай) № 274 

за межами м. Городня 

1.31 Сіркова Людмила Іванівна 

Городнянський район, 

с. Гніздище,  

вул. Перемоги, буд. 52 

 

5,6200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (пасовище) 

земельна частка (пай) № 276 

за межами м. Городня 

1.32 Сереветник Лідія Якимівна 

м. Чернігів, вул.1 Гвардійської 

Армії, буд. 12, корп.6, кв.10 

5,6200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (пасовище) 

земельна частка (пай) № 278 

за межами м. Городня 

1.33 Желдак Віра Василівна 

Городнянський район, 

с. Невкля,  

вул. Гагаріна, буд. 20 

 

5,6200 га; 

5,6200 га 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (пасовище) 

земельна частка (пай) № 

279,280 

за межами м. Городня 

1.34 Ткач Микола Федорович 7,8900 га для ведення товарного 



РБ м. Гомель, проспект Речицький, 

буд. 19, кв. 87; 

посвідка на постійне проживання  

Чернігівська обл. 

с. Перепись, вул. Гагаріна, буд. 63 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 182 

за межами с. Перепись 

1/2 частка паю 

1.35 Ткач Ніна Федорівна 

РБ м. Гомель, вул. Катуніна, 

буд. 20, кв. 35; 

посвідка на постійне проживання  

Чернігівська обл. 

с. Перепись, вул. Гагаріна, буд. 63 

7,8900 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 182 

за межами с. Перепись 

1/2 частка паю 

1.36 Дубровський Віктор Михайлович 

Городнянський район, 

с. Гніздище,  

вул. Перемоги, буд. 30, кв. 1 

 

5,6200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (пасовище) 

земельна частка (пай) № 275 

за межами м. Городня 

1.37 Калита Ніна Олександрівна 

Городнянський район, 

с. Горошківка,  

2-й пров. Шевченка, буд. 3 

 

 

5,6200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (пасовище) 

земельна частка (пай) № 246; 

(рілля,сіножаті,багаторічні 

насадження) № 52 

за межами м. Городня 

1.38 Сірков Микола Павлович 

Городнянський район, 

с. Гніздище,  

1 пров. Перемоги, буд. 9 

 

5,6200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (пасовище) 

земельна частка (пай) № 245; 

(рілля,сіножаті,багаторічні 

насадження) № 51 

за межами м. Городня 

1.39 Василевський Олександр 

Михайлович 

м. Городня, пров. Петрівський,  

буд. 22 

6,2600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

земельна частка (пай) № 69 

за межами с. Мощенка 

1.40 Сікун Віталій Миколайович 

Городнянський район, 

с. Мощенка,  

вул. Лісова, буд. 11 

 

6,2600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

земельна частка (пай) № 63 

за межами с. Мощенка 

1.41 Дегтяр Леонід Васильович 

Городнянський район, 

с. Мощенка,  

вул. Цимбаліста, буд. 19 

 

6,2600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

земельна частка (пай) № 52 

за межами с. Мощенка 

1.42 Брильова Зінаїда Миколаївна 

Київська область, 

Бородянський район, с. Бородянка, 

6,2600 га; 

6,2600 га 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  



вул. Сільськогосподарська, буд. 4 земельна частка (пай) № 57,60 

за межами с. Мощенка 

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 


