
                                                                                                 

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  

  (вісімнадцята  сесія 8 скликання) 
 

 

від  02 березня 2023 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 
територіальної громади 

 

 Розглянувши заяви про надання дозволу на виготовлення документацій 

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 Кривопуск Микола Васильович 

Вінницька область, 
м. Хмільник 

вул. Бондарчука, буд. 9 

4,6300 га 

 

 

 

для ведення товарного 
сільськогосподарського 
виробництва         

земельна частка (пай) № 330 

за межами с. Ваганичі 
1.2 Данильченко Валентина Андріївна 

Чернігівський район, 
м. Городня 

1 пров. Незалежності, буд.12 

2,8600 га 

 

 

 

для ведення товарного 
сільськогосподарського 
виробництва         

земельна частка (пай) № 55 

за межами с. Пекурівка 



1.3 Деговець Микола Петрович 

Чернігівський район, 
с. Здрягівка 

вул. Гагаріна, буд.86 

2,8600 га 

 

 

 

для ведення товарного 
сільськогосподарського 
виробництва         

земельна частка (пай) № 298 

за межами с. Бутівка 

1.4 Сорока Олександр Васильович 

Чернігівська обл., 
Корюківський район 

с. Наумівка 

вул. Шевченка, буд. 117 

3,3700га 

 

 

 

для ведення товарного 
сільськогосподарського 
виробництва         

земельна частка (пай) № 493 

за межами с. Смичин 

1.5 Маклюк Анатолій Романович 

Чернігівський район, 
с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 35 

Волкова Ганна Романівна 

м. Чернігів, 
вул. Серьожнікова, буд. 6, кв. 52 

3,3700 га 

 

 

 

для ведення товарного 
сільськогосподарського 
виробництва         

земельна частка (пай) № 46 

за межами с. Дібрівне 

по ½ частині 

1.6 Мех Ніна Олександрівна 

м. Харків , пр-т  Московський,  

буд. 254, корп. В, кв. 165 

6,2600 га 

 

 

 

для ведення товарного 
сільськогосподарського 
виробництва         

земельна частка (пай) № 243 

за межами с. Мощенка 

1.7 Дрозд Людмила Василівна 

Чернігівський район, 
с. Автуничі 
вул. Миру, буд. 7 

5,3700 га 

 

 

 

для ведення товарного 
сільськогосподарського 
виробництва         

земельна частка (пай) № 96 

за межами с. Автуничі 
1.8 Вижгородько Марія Михайлівна 

Чернігівський район, 
с. Автуничі 
вул. Миру, буд. 18 

5,3700 га 

 

 

 

для ведення товарного 
сільськогосподарського 
виробництва         

земельна частка (пай) № 93 

за межами с. Автуничі 
 

1.9 Козир Олена Миколаївна 

Чернігівський район, 
с. Старосілля 

вул. Миру, буд. 47 

5,3700 га 

 

 

 

для ведення товарного 
сільськогосподарського 
виробництва         

земельна частка (пай) № 360 

за межами с. Старосілля 

 

1.10 Снопок Олександр Миколайович 

Чернігівський район, 
с. Ваганичі 
вул. 1го Травня, буд. 28 

4,6300 га 

 

 

 

для ведення товарного 
сільськогосподарського 
виробництва         

земельна частка (пай) № 312 

за межами с. Ваганичі 
 



1.11 Аліменко Валентина Трохимівна 

м. Київ 

пров. Вільнюський , буд. 49, кв. 32 

4,6300 га 

 

 

 

для ведення товарного 
сільськогосподарського 
виробництва         

земельна частка (пай) № 133 

за межами с. Ваганичі 
1.12 Пономаренко Аліна Віталіївна 

м. Чернігів,  вул. Чернишевського , 
буд. 12, кв. 10 

4,6300 га 

 

 

 

для ведення товарного 
сільськогосподарського 
виробництва         

земельна частка (пай) № 216 

за межами с. Ваганичі 
1.13 Крисяк Ніна Федорівна 

м. Чернігів,  вул. Одинцова , буд. 
12А, кв. 38 

4,6300 га 

 

 

 

для ведення товарного 
сільськогосподарського 
виробництва         

земельна частка (пай) № 386 

за межами с. Ваганичі 
1.14 Пустельник Юрій Леонідович 

Чернігівський район, 
с. Хрипівка 

вул. Жовтнева, буд. 9 

4,2700 га 

 

 

 

для ведення товарного 
сільськогосподарського 
виробництва         

земельна частка (пай) № 6 

за межами с. Хрипівка 

 

1.15 Пустельник Юрій Леонідович 

Чернігівський район, 
с. Хрипівка 

вул. Жовтнева, буд. 9 

4,2700 га 

 

 

 

для ведення товарного 
сільськогосподарського 
виробництва         

земельна частка (пай) № 7 

за межами с. Хрипівка 

 

1.16 Піддубна Ольга Миколаївна 

м. Чернігів, 
вул. Ніжинська, буд. 13 

3,9100 га 

 

 

 

для ведення товарного 
сільськогосподарського 
виробництва         

земельна частка (пай) № 266 

за межами с. Деревини 

 

1.17 Бабич Олена Анатоліївна 

Чернігівський район, 
м. Городня 

вул. Максимівська, буд. 39 

6,2600 га 

 

 

 

для ведення товарного 
сільськогосподарського 
виробництва         

земельна частка (пай) № 388 

за межами с. Мощенка 

1.18 Боженко Валерій Станіславович 

Чернігівський район, 
с. Мощенка,   вул. Лісова, буд. 15 

Боженко Василь Станіславович 

Чернігівський район, 
с. Мощенка,   вул. Лісова, буд. 15 

Боженко Володимир  
Станіславович 

6,2600 га 

 

 

 

для ведення товарного 
сільськогосподарського 
виробництва         

земельна частка (пай) № 392 

за межами с. Мощенка 

по ¼ частці 



Чернігівський район, 
с. Мощенка,   вул. Лісова, буд. 15 

Частнікова Дарина Станіславівна 

Чернігівський район, 
м. Городня,   вул. Пушкіна, буд. 50 

 

1.19 Григорян Тетяна Іванівна 

Київська область, 

м. Славутич 

проїзд Каштановий, буд. 8, кв. 16 

6,2600 га 

 

 

 

для ведення товарного 
сільськогосподарського 
виробництва         

земельна частка (пай) № 332 

за межами с. Мощенка 

1.20 Григорян Тетяна Іванівна 

Київська область, 

м. Славутич 

проїзд Каштановий, буд. 8, кв. 16 

6,2600 га 

 

 

 

для ведення товарного 
сільськогосподарського 
виробництва         

земельна частка (пай) № 361 

за межами с. Мощенка 

1.21 Макаренко Сергій Олександрович 

Чернігівський район, 
м. Городня 

вул. 8 Березня, буд. 13 

4,4400 га для ведення товарного 
сільськогосподарського 
виробництва         

земельна частка (пай) № 215 

за межами с. Полісся 

1.22 Нестеренко Андрій Анатолійович 

Київська область, 
м. Бориспіль 

вул. Котовського, буд. 48 

4,4400 га для ведення товарного 
сільськогосподарського 
виробництва         

земельна частка (пай) № 214 

за межами с. Полісся 

1.23 Моцар Людмила Миколаївна 

Чернігівський район, 
м. Городня 

2 пров. Зарічний, буд.57 

4,4400 га для ведення товарного 
сільськогосподарського 
виробництва         

земельна частка (пай) № 216 

за межами с. Полісся 

1.24 Олексієнко Наталія Миколаївна 

Чернігівський район, 
с. Здрягівка 

вул. Гагаріна, буд. 3а 

5,7600 га для ведення товарного 
сільськогосподарського 
виробництва         

земельна частка (пай) № 152 

за межами с. Бутівка 

1.25 Романенко Марина Миколаївна 

Корюківський район, 
с. Нові Боровичі 
вул. Заводська, буд.20,кв.2 

5,7600 га для ведення товарного 
сільськогосподарського 
виробництва         

земельна частка (пай) № 149 

за межами с. Бутівка 

1.26 Костирко Андрій  Васильович 

Чернігівський район, 
с. Солонівка 

вул. Святомиколаївська, буд. 22 

4,5700 га для ведення товарного 
сільськогосподарського 
виробництва         

земельна частка (пай) № 176 

за межами с. Солонівка 



1.27 Камко Ганна Василівна 

Чернігівський район, 
с. Ваганичі 
вул. Товкачівка, буд. 33 

4,6300 га для ведення товарного 
сільськогосподарського 
виробництва         

земельна частка (пай) № 299 

за межами с. Ваганичі 
1.28 Сорока Ніна Михайлівна 

Чернігівський район, 
с. Дібровне 

вул. Набережна, буд. 5 

3,3700 га для ведення товарного 
сільськогосподарського 
виробництва         

земельна частка (пай) № 75 

за межами с. Смичин 

1.29 Сорока Ніна Михайлівна 

Чернігівський район, 
с. Дібровне 

вул. Набережна, буд. 5 

3,3700 га для ведення товарного 
сільськогосподарського 
виробництва         

земельна частка (пай) № 74 

за межами с. Смичин  
2/3 частки паю 

1.30 Сорока Катерина Степанівна 

Чернігівський район, 
с. Дібровне 

вул. Набережна, буд. 5 

3,3700 га для ведення товарного 
сільськогосподарського 
виробництва         

земельна частка (пай) № 74 

за межами с. Смичин  
1/3 частки паю 

1.31 Воєдило Сергій Олександрович 

Чернігівський район, 
м. Городня 

вул. 1 Травня, буд.33, кв. 2 

4,9300 га; 
4,9300 га 

для ведення товарного 
сільськогосподарського 
виробництва 

земельна частка (пай) 
№ 14/168 – рілля; 
№ 14/169 – рілля; 
№ 12/113-кормові(сіножаті); 
№ 12/116-кормові(сіножаті) 
за межами с. Невкля 

 

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 


