
                                                                                                                       

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  

(десята сесія 8 скликання)  

 

від 02 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 Лебідь Ганна Сергіївна 

м. Городня, 

вул. 50 років Жовтня, буд. 33 

5,1100 га 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 166 

за межами с. Сеньківка 

1.2 Кутік Анатолій Григорович 

Городнянський район,  

с. Кототоп, 

вул. Щорса, буд. 85 

2,9000 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 1/2 земельної 

частки (пай) № паю 358- 

рілля, 

№ паю 357 – сінокос, № паю 

357 – пасовище  за межами с. 

Конотоп 



1.3 Туряниця Артем Володимирович 

м. Чернігів, 

вул. Ю. Смирнова, буд. 34 гурт., кв. 

13 

 

4,4400 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 204 

за межами с. Полісся 

1.4 Григоренко Олександр Анатолійович 

Республіка Білорусь, 

м. Гомель, 

вул. Шосейна, буд. 9, кв. 14 

7,8900 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 97 

за межами с. Перепис 

1.5 Бачурин Володимир Дмитрович 

Городнянський район,  

с. Дібрівне, 

вул. Широка, буд. 38-А 

 

3,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 80 

за межами с. Смичин 

1.6 Міхеєнко Володимир Вікторович 

м. Носівка, 

вул. Мринський шлях, буд. 31 

 

4,4400 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 205 

за межами с. Полісся 

1.7 Чугай Наталія Миколаївна 

Сновський район,  

с. Петрівка, 

вул. Лесі Українки, буд. 6 

 

3,3700 га 

3,3700 га 

3,3700 га 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 396, 

№ 922, № 77 за межами с. 

Смичин 

1.8 Кисіль Іван Олексійович 

Городнянський район,  

с. Гніздище, 

2 пров. Перемоги , буд. 5 

 

5,6200 га 

5,6200 га 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 250, 

№ 251 за межами с. Гніздище 

1.9 Денисенко Тетяна Григорівна 

м. Чернігів,  

вул. Кочергі, буд. 3, кв. 3 

 

4,8200 га 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 292, 

за межами с. Хотівля 

1.10 Пухова Люба Іванівна 

Городнянський район, 

с. Дроздовиця,  

вул. Партизанська, буд. 29-А 

 

5,0200 га 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 246, 

за межами с. Дроздовиця 

1.11 Пустовойт Оксана Іванівна 

м. Городня,  

вул. Незалежності, буд. 74, кв.34 

 

4,8200 га 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 291, 

за межами с. Хотівля 

1.12 Михієнко Альбіна Володимирівна 

Городнянський район, 

5,0200 га 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 



с. Хотівля,  

вул. Михайлівська, буд. 5 

 

виробництва 

земельна частка (пай) № 245, 

за межами с. Дроздовиця 

1.13 Веремійчик Оксана Григорівна 

м. Чернігів,  

вул. Олександра Молодчого, 

буд. 5, кв. 3 

 

6,0300 га 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 395, 

за межами с. Лемешівка 

1.14  Голован Микола Іванович  

м. Городня, 

вул. Калинова, буд. 66 

Молнар Наталія Іванівна 

Закарпатська область,  

м. Чоп, 

вул. Нова, буд. 9 

 

5,6200 га 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 270, 

за межами м. Городня 

по ½ земельної частки (пай) 

1.15 Гавриленко Олексій Петрович 

Городнянський район, 

с. Ільмівка, 

вул. Миру, буд. 6а 

 

5,6800 га 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 70, 

за межами с. Ільмівка 

1.16 Фоменко Віра Василівна 

м. Чернігів, 

вул. Івана Богуна, буд. 40, кв. 99 

 

5,6800 га 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 77, 

за межами с. Ільмівка 

1.17 Бурко Олена Петрівна 

Городнянський район, 

с. Ільмівка, 

вул. Молодіжна, буд. 16 

 

5,6800 га 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 291, 

за межами с. Ільмівка 

1.18 Криволап Роман Григорович 

м. Чернігів, 

вул. Рокосовського, буд. 70, кв. 25 

 

5,6800 га 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 187, 

за межами с. Ільмівка 

1.19 Макиєнко Ганна Петрівна 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Миру, буд. 135 

3,9100 га 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 227, 

за межами с. Деревини 

1.20 Кирпич Лариса Семенівна 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Степова, буд. 9 

3,9100 га 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 240, 

за межами с. Деревини 

1.21 Вергун Діна Михайлівна 

м. Чернігів, 

7,8900 га 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 



вул. Костромська, буд. 130 виробництва 

земельна частка (пай) № 99, 

за межами с. Перепис 

1.22 Атрошенко Марія Іванівна 

м. Городня, 

вул. Покроська, буд. 6 

4,8200 га 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 294, 

за межами с. Хотівля 

1.23 Завалій Петро Михайлович 

м. Городня, 

вул. Троїцька, буд. 112 

5,6800 га 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 75, 

за межами с. Ільмівка 

1.24 Власенко Анатолій Миколайович 

Городнянський район, 

с. Перепис, 

вул. Комсомольська, буд. 15 

7,8900 га 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 98, 

за межами с. Перепис 

1.25 Клещ Сергій Миколайович 

Городнянський район, 

с. Лемешівка, 

вул. Гагаріна, буд. 129 

6,0300 га 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 145, 

за межами с. Лемешівка 

1.26 Капустянчик Валентина 

Михайлівна 

Одеська область 

м. Ізмаїл, 

вул. Фанагорійська, буд. 13, кв. 59 

4,6300 га 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 332, 

за межами с. Ваганичі 

1.27 Денисенко Ніна Василівна 

м. Чернігів, 

вул. Івана Мазепи, буд. 12 А, кв. 49 

6,0300 га 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 15, 

за межами с. Лемешівка 

1.28 Денисенко Ніна Василівна 

м. Чернігів, 

вул. Івана Мазепи, буд. 12 А, кв. 49 

6,0300 га 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 14, 

за межами с. Лемешівка 

1.29 Іллющенко Тетяна Іванівна 

м. Городня, 

1 пров. Чкалова, буд. 2, кв. 3 

Деговець Ігор Іванович 

м. Городня, 

вул. Мирославська, буд. 60 

Івашина Людмила Миколаївна 

м. Городня, 

вул. Мирославська, буд. 60 

 

5,7600 га 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва по 1/3 

земельної частки (паю)  

№ 337, за межами с. Бутівка 



1.30 Лескович Валентина Миколаївна, 

Лескович Микола Петрович 

Городнянський район, 

с. Сеньківка, вул. Дружби, буд. 14 

 

5,1100 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва по 1/2 

земельної частки (паю)  

№ 120, за межами с. 

Сеньківка 

1.31 Аліменко Валентина Трохимівна 

Київська область, 

м. Славутич, 

квартал Вільнюський, буд. 49, кв.32 

4,6300 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва земельної частки 

(паю) № 220, за межами с. 

Ваганичі 

1.32 Загоруй Ольга Іванівна 

Городнянський район, 

с. Хотівля, 

вул. Молодіжна, буд. 13 

5,0200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва земельної частки 

(паю) № 317, за межами с. 

Дроздовиця 

1.33 Конотоп Людмила Григорівна 

Харківська область, 

м. Люботин, 

вул.Санжарівська, буд. 5 

3,9100 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва земельної частки 

(паю) № 340, за межами с. 

Деревини 

1.34 Турок Алла Олександрівна 

Городнянський район, 

с. Полісся, 

вул. Механізаторів, буд. 14; 

Турок Сергій Васильович 

Городнянський район, 

с. Дроздовиця,  

вул. Жовтнева, буд. 41; 

Турок  Марина Василівна 

м. Городня, 1 пров. Ювілейний, 16 

 

4,4400 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 145 

по 1/3 земельної частки (паю)  

за межами с. Полісся 

 

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 


