
 

                                                                                                                        

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  

(шоста сесія 8 скликання)  

 

від 14 липня 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 Варнакова Оксана Іванівна 

РФ Мурманська область, 

м. Апатити, 

пр-кт Сидоренко, буд. 30, кв. 105 

3,3700 га 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 1006 

за межами с. Смичин 

1.2 Надточій Валентина Павлівна 

Чернігівська область, 

м. Сновськ,  

вул. Леніна, буд. 51А, кв. 12 

2,9000 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва земельна частка (пай) 

 № паю 414- рілля,  

 № паю 430- сіножаті,  

 № паю 430- пасовища 

за межами с. Конотоп 

1.3 Надточій Валентина Павлівна 

Чернігівська область, 

м. Сновськ,  

вул. Леніна, буд. 51А, кв. 12 

2,9000 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва земельна частка (пай) 

 № паю 413- рілля,  

 № паю 429- сіножаті,  

 № паю 429- пасовища 

за межами с. Конотоп 



1.4 Лахнеко Юрій Леонідович 

Городнянський район, 

с. Пекурівка, 

вул. Центральна, буд. 93 

 

2,8600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 252 

за межами с. Пекурівка  

½ частина 

1.5 Лахнеко Тетяна Іванівна 

Городнянський район, 

с. Пекурівка, 

вул. Центральна, буд. 93 

 

2,8600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 252 

за межами с. Пекурівка  

½ частина 

1.6 Чугай Галина Павлівна 

м. Чернігів 

вул. Шевченко, буд. 246 А, кв. 12 

 

3,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 5 

за межами с. Смичин 

1.7 Ватоліна Марія Володимирівна 

м. Городня, 

вул. Чернігівська, буд. 2, кв. 43 

 

3,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 220 

за межами с. Смичин 

1.8 Коленіченко Анатолій Федорович 

м. Городня, вул. Смекаліна, буд. 3, 

Сущик Лідія Федорівна 

м. Городня, вул. Чумака, буд. 79, 

Дідовець Неля Федорівна 

м. Київ, вул. С. Сосніних, буд. 12, кв. 

117 

2,8600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 98 

за межами с. Пекурівка по  

1/3 частині кожному 

1.9 Коленіченко Анатолій Федорович 

м. Городня, вул. Смекаліна, буд. 3, 

Сущик Лідія Федорівна 

м. Городня, вул. Чумака, буд. 79, 

Дідовець Неля Федорівна 

м. Київ, вул. С. Сосніних, буд. 12, кв. 

117 

2,8600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 69 

за межами с. Пекурівка по  

1/3 частині кожному 

1.10 Галушко Юлія Сергіївна 

Городнянський район, 

с. Вихвостів,  

вул. Покровська, буд.49 

Росол Тетяна Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Солонівка, вул. Шатили, буд. 38 

Заяц Катерина Сергіївна 

Городнянський район, 

с. Солонівка, вул. Шатили, 

 буд. 38 

5,7600га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 142 

за межами с. Бутівка по  

1/3 частині кожному 

1.11 Бирюк Олександр Михайлович 

Городнянський район, 

с. Деревини,  

вул. Миру, буд. 144 

3,9100 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 435  

за межами с. Деревини 

1.12 Нитченко Валентина Федорівна 

Київська область,  

Бориспільський район, 

с. Лебедин, вул. Пушкіна,  

буд. 11А 

5,6800 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 284 

за межами с. Ільмівка 



1.13 Руцький Сергій Іванович 

м. Городня 

вул. Шевченка, буд. 37 

 

5,6200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 5 

за межами м. Городня 

1.14 Тарарака Алла Василівна 

Городнянський район, 

с. Хрипівка, 

вул. Лугова, буд. 49 

4,2700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва земельна частка (пай) 

 № паю 152- рілля,  

 № паю 116- сіножаті,  

 № паю 116- пасовища 

«Руслана» 

за межами с. Хрипівка 

1.15 Ляскун Лариса Миколаївна 

м. Славутич,  

Чернігівський квартал, 19/99  

 

5,0200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 28 

за межами с. Дроздовиця 

1.16 Нагорний Віктор Іванович 

м. Городня, вул. Смекаліна, буд. 7 

 

5,6200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

5/8 земельної частки (паю) № 10 за 

межами м. Городня 

1.17 Нагорний Микола Іванович 

м. Городня,  

пров. Петрівський, буд. 27 

 

5,6200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

3/8 земельної частки (паю) № 10 за 

межами м. Городня 

1.18 Ітченко Ганна Михайлівна 

Городнянський район, 

с. Мощенка, 

вул. Покровська, буд. 2 

 

6,2600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 61 

за межами с. Мощенка 

1.19 Ісаєнко Валентина Василівна 

Городнянський район, 

с. Лемешівка, 

вул. Попудренка, буд. 37 

 

6,0300 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 369 

за межами с. Лемешівка 

1.20 Новик Сергій Михайлович 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Ф. Дем’яненко буд. 14 

 

3,9100 га 

3,9100 га 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 215, ціла 

частка, № 216 

за межами с. Деревини 

½ частки 

1.21 Юрина Оксана Петрівна 

Городнянський район, 

с. Здрягівка, 

вул. Гагаріна буд. 18 

 

5,7600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 141,  

за межами с. Бутівка 

1.22 Старченко Сергій Валентинович 

РБ м. Гомель, пр-кт. Річицький, буд. 153, 

кв. 18 

Старченко Лідія Фадіївна 

Городнянський район, 

с. Перепис, 

вул. Шевченка буд. 12 

7,8900 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 218,  

за межами с. Перепис 

по ½ частині кожному 



1.23 Тенюта Анатолій Михайлович 

м. Чернігів, вул. Родімцева, 

буд. 7, кв. 16 

4,6300 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 126,  

за межами с. Ваганичі 

1.24 Тенюта Анатолій Михайлович 

м. Чернігів, вул. Родімцева, 

буд. 7, кв. 16 

4,6300 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 307,  

за межами с. Ваганичі 

1.25 Кирпа Наталія Миколаївна 

м. Городня, вул. Троїцька,  

буд. 76 

4,6300 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 449,  

за межами с. Ваганичі 

1.26 Крисяк Ніна Федорівна 

м. Чернігів, вул. Одинцова, 

буд. 12 А, кв. 38 

 

4,6300 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 160,  

за межами с. Ваганичі 

1.27 Назимко Ольга Василівна 

смт. Куликівка,  

вул. Червоноармійська, буд. 6 

6,2000 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 67,  

за межами с. Мощенка 

1.28 Лущай Валентина Антонівна 

Городнянський район, 

с. Карпівка,  

вул. Шевченка, буд. 109 

 

 

5,6800 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 285,  

за межами с. Ільмівка 

1.29 Маляренко Михайло Анатолійович 

Городнянський район, 

с. Ільмівка,  

вул. Коцюбинського, буд. 4 

 

 

5,6800 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 283,  

за межами с. Ільмівка 

1.30 Матвієнко Ольга Миколаївна 

м. Чернігів, вул. 1-ої Гвардійської 

Армії, буд. 39, кв. 6 

 

4,6300 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 384,  

за межами с. Ваганичі 

1.31 Липлянська Надія Іванівна 

м. Чернігів, пр-кт, Перемоги 

буд. 46, кв. 44 

 

4,6300 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 439,  

за межами с. Ваганичі 

1.32 Крисяк Тетяна Семенівна 

Городнянський район, 

с. Ваганичі, вул. Білогубівка,  

буд. 36 

4,6300 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 217,  

за межами с. Ваганичі 

1.33 Грабок Микола Вікторович 

Городнянський район, 

с. Перепис, вул. Троїцька,  

буд. 48 

7,8900 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 183,  



за межами с. Перепис 

1.34 Редько Людмила Григорівна 

РБ, м. Мінськ, 

 вул. Ротмістрова,  

буд. 30, кв. 94 

7,8900 га; 

7,8900 га 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 333, пай 

№ 332 

за межами с. Перепис 

1.35 Коваленко Володимир Петрович 

Ріпкинський район, 

смт, Замглай,  пров. Заводський, буд. 5, 

кв. 10, 

4,6600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) 

№ контуру1 № паю 1016-рілля; 

№ контуру 3 № паю 16-сіножаті; 

№ контуру 1 № паю 512- 

пасовища; 

за межами с. Володимирівка 

½ частки 

1.36 Шупило Євгеній Вікторович 

Городнянський район, 

с. Володимирівка,  

вул. Миру, буд. 118  

4,6600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) 

№ контуру-1 № паю 1021-рілля; 

№ контуру- 3 № паю 21-сіножаті; 

№ контуру- 1 № паю 517- 

пасовища; 

за межами с. Володимирівка 

1.37 Кондратенко Надія Іванівна 

м. Городня, вул. ім. Петра Пиниці,  

буд. 30, кв. 2  

 

4,7200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 153,  

за межами с. Кузничі 

1.38 Клещ Ольга Михайлівна 

Городнянський район, 

с. Лемешівка,  

вул. Гагаріна, буд. 129 

6,0300 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 110,  

за межами с. Лемешівка 

1.39 Ревко Анатолій Сергійович 

м. Чернігів, вул. Шевченка,  

буд. 101-А, кв.33 

6,2600 га; 

6,2600 га 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 393, № 90 

за межами с. Мощенка 

1.40 Мелешко Ірина Олександрівна 

м. Сновськ, 

пров.2-й Залізничний,  

буд. 9, кв. 3 

5,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 23 

за межами с. Андріївка 

1.41 Провалинська Оксана Іванівна 

Провалинська Катерина Ігорівна 

Провалинський Денис Ігорович 

Городнянський район, 

с.Перепис,вул. Покровська, буд. 54, 

 

5,6800 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 286,  

за межами с. Ільмівка 

по 1/3 частині кожному 

1.42 Васильєва Раїса Пилипівна 

м. Чернігів,  

4,2700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 



вул. Даценко, буд. 30, кв. 64 

 

виробництва 

земельна частка (пай) № 58,  

за межами с. Хрипівка 

«Руслана» 

1.43 Авраменко Михайло Анатолійович 

м. Городня,  

вул. Шатила, буд. 24 

5,6200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 12,  

за межами м. Городня 

1.44 Клищенко Тетяна Анатоліївна 

Городнянський район 

с. Кузничі, вул. Садова, буд. 3  

 

4,7200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 152,  

за межами с. Кузничі 

1.45 Бондаренко Наталія Сергіївна 

м. Городня, 

вул. Волковича, буд. 49-Б, кв. 4  

 

3,9100 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 424,  

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 


