
 

                                                                                                  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  

(четверта сесія 8 скликання)  

 

від 02 квітня 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 Денисенко Тетяна Григорівна 

м. Чернігів, 

вул. Кочерги, буд. 3, кв. 3 

5,7200 га 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 223 

за межами с. Хоробичі 

1.2 Ребенок Ольга Вікторівна 

Городнянський район, 

с. Лемешівка, 

вул. Попудренка, буд. 83 

6,0300 га 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 366 

за межами с. Лемешівка 

1.3 Ребенок Ольга Вікторівна 

Городнянський район, 

с. Лемешівка, 

вул. Попудренка, буд. 83 

6,0300 га 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 365 

за межами с. Лемешівка 

1.4 Письменна Ніна Василівна  

Городнянський район, 

с. Лемешівка, 

вул. Гагаріна, буд. 147 

 

6,0300 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 368 

за межами с. Лемешівка 



1.5 Коваленко Надія Василівна  

Городнянський район, 

с. Лемешівка, 

вул. Гагаріна, буд. 47 

 

6,0300 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 8 

за межами с. Лемешівка 

1.6 Ткач Олександр Васильович 

Городнянський район, 

с. Мальча, 

вул. Лісова, буд. 11 

 

6,0300 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 433 

за межами с. Лемешівка 

1.7 Ткач Олександр Васильович 

Городнянський район, 

с. Мальча, 

вул. Лісова, буд. 11 

 

6,0300 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 434 

за межами с. Лемешівка 

1.8 Сизоненко Василь Миколайович 

м. Чернігів, 

вул. Жабинського, буд. 28, кв. 2 

 

6,0300 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 435 

за межами с. Лемешівка 

1.9 Сизоненко Олена Іванівна 

Городнянський район, 

с. Лемешівка, 

вул. Гагаріна, буд. 128 

 

6,030 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 367 

за межами с. Лемешівка 

1.10 Єрмоленко Ніна Петрівна  

м. Городня, 

3 пров. Ювілейний, буд. 4, кв. 1 

Оглобля Іван Петрович 

м. Чернігів,  

вул. Героїв Чернобиля, буд. 17, буд. 40 

2,8600га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 298 

за межами с. Пекурівка по ½ 

частині 

1.11 Соболь Зінаїда Павлівна 

Городнянський район, 

с. Хрипівка, 

вул. Шевченка, буд. 9-А 

 

4,2700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 100 

за межами с. Хрипівка «Далі» 

1.12 Колота Олена Яковлівна 

Городнянський район, 

с. Анріївка,  

вул. Миру, буд. 27 

5,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 76 

за межами с. Старосілля 

1.13 Павлович Микола Іванович 

м. Городня, 

вул. Жижкуна, буд. 6, кв. 1 

5,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 154 

за межами с. Автуничі 

1.14 Хлебан Вікторія Валеріївна 

Городнянський район,  

с. Автуничі, 

вул. Армійська, 26 

5,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 94 

за межами с. Автуничі 

1.15 Концевий Микола Дмитрович 

Городнянський район, 

с. Слобода,  

вул. Перемоги, 42 

 

5,7600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 222 

за межами с. Бутівка 



1.16 Бурлака Ніна Вікторівна 

м. Городня, 

вул. Незалежності, буд. 52, кв. 9 

5,7600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 40 

за межами с. Бутівка  

1.17 Мазігула Віталій Васильович 

м. Київ, 

вул. Жмаченка, буд. 12, кв. 377 

5,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 574 

за межами с. Андріївка 

1.18 Осадчий Дмитро Михайлович 

м. Бровари, 

вул. Незалежності, буд. 17,  

кв. 200 

5,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 469 за 

межами с. Андріївка 

1.19 Шарий Віктор Олексійович 

Городнянський район, 

с. Андріївка, 

вул. Миру, буд. 99 

5,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 519 за 

межами с. Андріївка 

1.20 Зубор Михайло Іванович 

м. Городня,  

1 пров. Саговський, буд. 6 

5,3700 га 

5,3700 га 

5,3700 га  

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 537, 

земельна частка (пай) № 460, 

земельна частка (пай) № 481 за 

межами с. Старосілля 

1.21 Меховський Микола Сергійович 

Городнянський район, 

с. Дібрівне,  

вул. Широка, буд. 32-А 

3,3700га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 410 за 

межами с. Смичин 

1.22 Старосек Лідія Василівна 

Городнянський район, 

с. Пекурівка,  

вул. Центральна, буд. 32 

2,8600га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 62; 

за межами с. Пекурівка 

1.23 Бицай Альона Карямівна  

Городнянський район, 

с. Півнівщина, 

вул. Квітнева, буд. 114 

Бицай Максим Петрович  

Городнянський район, 

с. Політрудня,  

вул. Жовтнева, 21  

Бицай Данило Петрович 

Городнянський район, 

с. Півнівщина, 

вул. Квітнева, буд. 114 

Бицай Артем Петрович 

Городнянський район, 

с. Півнівщина, 

вул. Квітнева, буд. 10 

 

4,2700га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва земельна частка (пай) 

 № паю 152- рілля,  

 № паю 117- сіножаті,  

 № паю 117- пасовища 

за межами с. Хрипівка по ¼ 

частині кожному 

1.24 Васильченко Любов Михайлівна 

м. Городня, 

вул. Пушкіна, буд. 34 

5,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 



земельна частка (пай) № 362; 

за межами с. Старосілля  

1.25 Архангельська Наталія  

Миколаївна 

м. Городня, вул. Носа, буд 1 

5,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 573; 

за межами с. Старосілля 

1.26 Косирева Ольга Харлампіївна 

м. Городня, 

вул. Братів Маригодових, буд. 15 

6,0300 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 71; 

за межами с. Лемешівка 

1.27 Бичкова Любов  Іванівна 

м. Київ 

вул. Євгена  Коновальця,  

буд. 32, кв. 196 

6,0300 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 72; 

за межами с. Лемешівка 

1.28 Тимошенко Галина Ігнатіївна 

м. Городня, 

пров. Волковича, буд. 10 

3,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 558; 

за межами с. Смичин 

1.29 Андрущенко Олександр Олександрович 

м. Городня, 

вул. Незалежності, буд. 74, кв.49 

5,6800 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 261; 

за межами с. Ільмівка 

1.30 Білоус Наталя Олександрівна 

м. Городня, 

вул. Чумака, буд. 8, кв.14 

4,5700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 244; 

за межами с. Ільмівка 

1.31 Павлова Анастасія Вікторівна 

Городнянський район, 

с. Автуничі,  

пров. Лозовий, буд. 4 

 

5,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 92; 

за межами с. Старосілля 1/2 

1.32 Кушнір Костянтин Вікторович 

Городнянський район, 

с. Автуничі,  

вул. Лозова, буд. 4 

 

5,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 92; 

за межами с. Старосілля 1/2 

1.33 Тихомирова Олена Павлівна 

м. Городня, 

вул. Жижкуна, буд. 2, кв. 2 

5,6200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 32; 

за межами м. Городня 

1.34 Олексин Валентина 

Миколаївна 

м. Львів, 

вул. Карпинця, буд. 4, кв. 4 

4,7200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 94; 

за межами с. Кузничі 

 

 

 



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 


