
 

                                                                                                   

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  

(п’ята сесія 8 скликання)  

 

від 25 травня 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 Ремболович Наталія Миколаївна 

м. Городня, 

вул. Василівська, буд. 64 

4,7200 га 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 221 

за межами с. Кузничі 

1.2 Авраменко Олексій Васильович 

м. Чернігів,  

вул. Самострова, буд. 22, кв. 58 

4,7200 га 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 222 

за межами с. Кузничі 

1.3 Вощенко Ольга Максимівна 

 

5,7600 га 

 

для ведення товарного  

 



Городнянський район, 

с. Здрягівка, 

вул. Гагаріна, буд. 10 

 

 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 371 

за межами с. Здрягівка 

1.4 Сакун Валентина Дмитрівна 

м. Городня, 

вул. Калача, буд. 14 

 

5,7600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 165 

за межами с. Бутівка 

1.5 Мемех Георгій Федорович 

Городнянський район, 

с. Полісся, 

вул. Першотравнева, буд. 48 

 

4,4400 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 214 

за межами с. Полісся 

¼ частина 

1.6 Туржанська Наталія Георгіївна 

Городнянський район, 

с. Полісся, 

вул. Першотравнева, буд. 48 

 

4,4400 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 214 

за межами с. Полісся 

¼ частина 

1.7 Мемех Юрій Георгійович 

Городнянський район, 

с. Полісся, 

вул. Першотравнева, буд. 48 

 

4,4400 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 214 

за межами с. Полісся 

¼ частина 

1.8 Мемех Сергій Георгійович 

Городнянський район, 

с. Полісся, 

вул. Першотравнева, буд. 77 

 

4,4400 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 214 

за межами с. Полісся 

¼ частина 

1.9 Седневець Тамара Олександрівна 

Городнянський район, 

с. Хотівля, 

вул. Молодіжна, буд. 17 

 

4,7200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 148 

за межами с. Кузничі 

1.10 Стеба Василь Олексійович 

Городнянський район, 

с. Автуничі, 

вул. Лозова, буд.1-А 

5,3700га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 220 

за межами с. Старосілля 

1.11 Лепеха Марія Романівна 

м. Чернігів,  

вул. О. Білєвич, буд. 24 

 

2,8600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 102 

за межами с. Пекурівка 



1.12 Богдан Валентина Львівна 

м. Чернігів,  

вул. Незалежності, буд. 74, кв. 3 

 

3,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 54 

за межами с. Дібрівне 

1.13 Марченко Андрій  

Олександрович 

Городнянський район,  

с. Деревини, 

вул. Миру, буд. 76 

2,9000 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва земельна частка 

(пай) 

 № паю 308- рілля,  

 № паю 319- сіножаті,  

 № паю 319- пасовища 

за межами с. Конотоп 

1.14 Моляренко Іван Степанович 

м. Київ, 

вул. Драгоманова,  

буд. 2 Б, кв. 708 

5,6800 га 

5,6800 га 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 204, 

№287 

за межами с. Ільмівка 

1.15 Пацюк Світлана Олександрівна 

Городнянський район, 

с. Ільмівка,  

вул. Коцюбинського, буд. 14 

 

5,6800 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 206 

за межами с. Ільмівка 

1.16 Єрофеєва Ганна Петрівна 

м. Городня, 

вул. Перемоги, буд. 72, кв. 43 

5,6800 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 200 

за межами с. Ільмівка  

1.17 Желдак Ярина Сергіївна 

м. Городня, 

вул. Івана Дудка, буд. 48 

5,3700 га 

5,3700 га 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 22, 

№ 21 

за межами с. Старосілля 

1.18 Бондар Василь Михайлович 

м. Київ, 

вул. Ново-Дарницька, буд. 28/9,  

кв. 55 

7,8900 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

½ земельної частки (паю)  

№ 335 за межами с. Перепис 

1.19 Алєйнік Марія Михайлівна 

м. Городня, 

вул. Незалежності, буд. 80 

5,0200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 230 

за межами с. Дроздовиця 

1.20 Штаненко Сергій Миколайович 

Ріпкинський район, 

с. Олешня,  

5,0200 га 

  

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва земельна частка 



вул. Ріпкинська, буд. 63 (пай) № 232 за межами 

с. Дроздовиця 

1.21 Савенко Галина Пилипівна 

м. Чернігів,  

вул. Мартина Небаби,  

буд. 98, кв. 1 

5,0200га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 231 

за межами с. Дроздовиця 

1.22 Бивалькевич Ніна Петрівна 

м. Чернігів,  

пров. Миру, буд. 269, кв. 9 

5,6800га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 374; 

за межами с. Ільмівка 

1.23 Горелько Валентина Іванівна 

Городнянський район, 

с. Смичин, 

вул. Центральна, буд. 165 

 

3,3700га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 193,  

за межами с. Смичин 

1.24 Ключник Володимир Вікторович 

Городнянський район 

с. Володимирівка, 

вул. Миру, буд. 159 

4,6600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) 

№ контуру1 № ділянки 1020-

рілля; 

№ контуру 3 № ділянки 20-

сіножаті; 

№ контуру 1 № ділянки 516- 

пасовища; 

за межами с. Володимирівка 

1.25 Назима Галина Миколаївна 

м. Городнянський район 

вул. Чумака, буд. 2, кв. 15 

4,6600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) 

№ контуру1 № ділянки 1018-

рілля; 

№ контуру 3 № ділянки 18-

сіножаті; 

№ контуру 1 № ділянки 514-

пасовища; 

за межами с. Володимирівка 

1.26 Лопатко Інна Василівна 

Городнянський район, 

с. Володимирівка, 

вул. Миру, буд. 116 

4,6600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) 

№ контуру1 № ділянки 1019-

рілля; 

№ контуру 3 № ділянки 19-

сіножаті; 

№ контуру 1 № ділянки 515-



пасовища; 

за межами с. Володимирівка 

1.27 Амірова Тетяна Олександрівна 

Городнянський район, 

с. Вихвостів, 

пров. Комарова, буд. 5 

4,5700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 12,  

за межами с. Солонівка 

1.28 Коваленченко Наталія Павлівна 

м. Городня, 

1 пров. Незалежності, буд. 4 

5,7600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 369,  

за межами с. Здрягівка 

1.29 Кислуха Тетяна Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Конотоп, 

пров. Городнянський, буд. 5 

2,9000 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 131,  

за межами с. Конотоп 

1.30 Голубова Людмила 

Володимирівна 

м. Городня,  

вул. Жовтнева, буд. 51, кв. 2 

5,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 20,  

за межами с. Автуничі 

1.31 Пилипенко Надії Павлівни 

Городнянський район, 

с. Кузничі, 

вул. Вишнева, буд. 57 

5,0200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 48,  

за межами с. Дроздовиця 

1.32 Павлович Ольга Олексіївна 

м. Городня 

вул. Незалежності, буд. 74, кв. 35 

5,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 253,  

за межами с. Автуничі 

1.33 Тимошенко Ігор Володимирович 

Городнянський район, 

с. Хоробичі, 

вул. Амосмова, буд. 68 

5,7200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 11,  

за межами с. Хоробичі 

1.34 Сущик Костянтин Петрович 

Городнянський район, 

с. Хоробичі, 

вул. Гагаріна, буд. 42 

5,7200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 173,  

за межами с. Хоробичі 

1/3 частки 

1.35 Сущик Андрій Петрович 

Городнянський район, 

с. Хоробичі, 

вул. Дружби, буд. 23 

5,7200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 173,  

за межами с. Хоробичі 



1/3 частки 

1.36 Сущик Роман Петрович 

Городнянський район, 

с. Хоробичі, 

вул. Дружби, буд. 23 

5,7200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 173,  

за межами с. Хоробичі 

1/3 частки 

1.37 Маляренко Наталія Василівна 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Миру, буд. 139 

3,9100 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 216,  

за межами с. Деревини 

1/2 частки 

1.38 Леоненко Олександр Андрійович 

Городнянський район, 

с. Ільмівка, 

вул. Молодіжна, буд. 8 

5,6800 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 201,  

за межами с. Ільмівка 

1.39 Гриценко Людмила Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Солонівка, 

вул. Святомиколаївська, буд. 23 

4,5700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 387,  

за межами с. Солонівка 

1.40 Тенітенко Наталія Михайлівна 

Городнянський район, 

с. Хрипівка, 

пров. 1 Травня, буд. 10 

4,2700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 6,  

«Руслана» 

за межами с. Хрипівка 

1.41 Вершняк Василь Григорович 

Городнянський район, 

с. Хотівля, 

вул. Жовтнева, буд. 141 

4,8200 для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 175, 

за межами с. Хотівля 

1.42 Шульга Ганна Петрівна 

Київська область, 

м. Яготин, 

вул. Мономаха, буд. 50 

7,8900 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) №  213  

за межами с. Перепис 

1.43 Михієнко Альбіна 

Володимирівна 

Городнянський район, 

с. Хотівля, 

вул. Михайлівська, буд. 5 

7,8900 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 212 

за межами с. Перепис 

1.44 Телушко Володимир 

Михайлович 

м. Городня, 

1 пров. Зарічний, буд. 2 

3,9100 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 202 



за межами с. Деревини 

1.45 Клещ Ольга Михайлівна 

Городнянський район, 

с. Лемешівка, 

вул. Гагаріна, буд. 129 

6,0300 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 75 

за межами с. Лемешівка 

1.46 Апанасько Валентина Василівна 

Городнянський район, 

с. Мощенка, 

вул. Покровська, буд. 1 

6,2600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 126 

за межами с. Мощенка 

1.47 Бакуринська Надія Іванівна 

м. Городня,   

вул. Незалежності, буд. 47, кв. 8 

4,8200 га 

 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 230 

за межами с. Хотівля 

½ земельної частки (паю) 

1.48 Росол Валентина Григорівна 

Городнянський район, 

с. Полісся,   

вул. Садова, буд. 6 

4,4400 га 

 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 115 

за межами с. Полісся 

1/3 земельної частки (паю) 

1.49 Атрошенко Тетяна Анатолівна 

Городнянський район, 

с. Полісся,   

вул. Садова, буд. 6 

4,4400 га 

 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 115 

за межами с. Полісся 

1/3 земельної частки (паю) 

1.50 Тапехо Тетяна Пилипівна 

Городнянський район, 

с. Хоробичі,   

вул. Залізнична, буд. 22 

7,8900 га 

 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 334 

за межами с. Перепис 

1.51 Розуменко Алла Анатоліївна 

Городнянський район, 

с. Полісся,   

вул. Першотранева, буд. 23 А 

4,4400 га 

 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 115 

за межами с. Полісся 

1/3 земельної частки (паю) 

1.52 Сакерко Ганна Володимирівна 

Городнянський район, 

с. Ваганичі,   

вул. Білогубівка, буд. 66 

4,6600 га 

 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) 

№ контуру3 № ділянки 1121-

рілля; 

№ контуру 2 № ділянки 121-



сіножаті; 

№ контуру 1 № ділянки 617-

пасовища; 

за межами с. Володимирівка 

1.53 Скидан Віталій Анатолійович 

Городнянський район, 

с. Володимирівка,   

вул. Миру, буд. 214 

4,6600 га 

 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) 

№ контуру 2 № ділянки 1039-

рілля; 

№ контуру 3 № ділянки 30-

сіножаті; 

№ контуру 1 № ділянки 535-

пасовища; 

за межами с. Володимирівка 

1.54 Борсук Марія Іванівна 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Миру, буд. 33 

3,5300 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 285 

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 


