
                                                                                                                                                      

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  

(дванадцята сесія 8 скликання)  

 

 

від  17  лютого 2022 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 Мельник Микола Михайлович 

Городнянський район 

с. Солонівка 

вул. Святомиколаївська, буд. 43 

4,5700 га 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 249 

за межами с. Солонівка 

 

1.2 Бабич Віра Василівна 

РБ м. Гомель, вул. Хатаєвича, 

буд. 35, кв. 17; 

посвідка на постійне проживання  

Чернігівська обл. 

с. Полісся, вул. 8 Березня, буд. 23 

4,4400 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 209 

за межами с. Полісся 



1.3 Бабич Віра Василівна 

РБ м. Гомель, вул. Хатаєвича, 

буд. 35, кв. 17; 

посвідка на постійне проживання  

Чернігівська обл. 

с. Полісся, вул. 8 Березня, буд. 23 

4,4400 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 208 

за межами с. Полісся 

1.4 Лескович Валентина Миколаївна 

Лескович Микола Петрович 

Городнянський район, 

с. Сеньківка, вул. Дружби, 14 

 

5,1100 га 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 169 

за межами с. Сеньківка 

по ½ частки паю 

1.5 Чайка Віктор Іванович 

м. Городня 

вул. Саговська, буд. 4А 

5,1100 га 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 178 

за межами с. Сеньківка 

1/3 частка паю 

1.6 Ріпна Ганна Михайлівна 

Дніпропетровська область, 

м. Дніпро,  

вул. Осіння, буд. 3, кв.22 

4,4400 га 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 201 

за межами с. Полісся 

1.7 Савостенко Тетяна Василівна 

м. Чернігів 

вул. Волковича, буд. 2, кв.57 

4,8200 га 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 295 

за межами с. Хотівля 

1.8 Савостенко Тетяна Василівна 

м. Чернігів 

вул. Волковича, буд. 2, кв.57 

4,8200 га 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 296 

за межами с. Хотівля 

1.9 Шоман Ніна Миколаївна 

м. Чернігів 

проспект Миру, буд. 80, кв.178 

4,8200 га; 

4,8200 га 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 297, 

№ 298 

за межами с. Хотівля 

1.10 Юрин Сергій Миколайович 

Городнянський район, 

с. Полісся 

вул. 1 Травня, буд. 3 

5,7600 га 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 146 

за межами с. Бутівка 

½ частка паю 

1.11 Іллющенко Тетяна Іванівна 

м. Городня, 

1 пров. Чкалова, буд. 2, кв. 3 

5,7600 га 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 



Деговець Ігор Іванович 

м. Городня, 

вул. Мирославська, буд. 60 

Івашина Людмила Миколаївна 

м. Городня, 

вул. Мирославська, буд. 60 

 земельна частка (пай) № 146 

за межами с. Бутівка 

по1/3 частині кожному 

 

1.12 Бугрим Валентина Миколаївна, 

м. Городня, 

вул. Носа, буд. 8 

5,6200 га 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 

87(пасовище) 

 за межами м. Городня 

1.13 Голубова Людмила  

Володимирівна 

м. Городня, вул. Жовтнева,  

буд. 51, кв. 2 

5,3700 га 

5,3700 га 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай)  

№ 30, № 31 

за межами с. Старосілля 

1.14 Кравченко Ганна Іванівна 

Городнянський район, 

с. Мощенка 

вул. Карпенка, буд. 7 

6,2600 га 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 241 

за межами с. Мощенка 

1.15 Матвеєнко Василь Григорович 

Городнянський район, 

с. Автуничі,  

вул. Піонерська, буд. 2 

 

 

5,3700 га 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 95 

за межами с. Автуничі 

1.16 Колота Олена Яковлівна 

Городнянський район, 

с. Андріївка,  

вул. Миру, буд. 27 

 

 

5,3700 га 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 76 

за межами с. Автуничі 

1.17 Розинко Наталія Володимирівна 

с. Вокзал- Городня,  

пров. Вокзальний, буд. 1, кв.2 

 

4,7200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

земельна частка (пай) № 149 

 за межами с. Кузничі 

1.18 Авраменко Віктор Володимирович 

м.  Городня,  

2 пров. Радгоспний, буд. 39 

 

4,7200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

земельна частка (пай) № 157 

 за межами с. Кузничі 

1.19 Шаропатий Віктор Григорович 

 Городнянський район, 

с. Мощенка,  

6,2600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  



вул. Покровська, буд. 79 земельна частка (пай) № 53 

за межами с. Мощенка 

1.20 Шатіло Володимир Миколайович 

Городнянський район, 

 с. Солонівка 

вул. Шатили, буд. 68 

4,5700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

земельна частка (пай) № 381 

за межами с. Солонівка 

1.21 Сучок Віктор Іванович 

м. Городня, 

вул. Заводська, буд. 42, кв. 1 

6,0300 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

земельна частка (пай) № 256 

за межами с. Лемешівка 

1.22 Привалова Людмила Миколаївна 

м. Городня, 2 пров.  

Калиновий, буд. 5 

3,9100 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

земельна частка (пай) № 291 

за межами с. Деревини 

1.23 Бондаренко Микола Анатолійович 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Миру, буд. 114 

3,9100 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

земельна частка (пай) № 179 

за межами с. Деревини 

1.24 Бондаренко Микола Анатолійович 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Миру, буд. 114 

3,9100 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

земельна частка (пай) № 180 

за межами с. Деревини 

1.25 Смоляк Дмитро Вікторович 

м. Чернігів 

проспект Миру, 247 А, кв.84 

3,9100 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

земельна частка (пай) № 60 

за межами с. Деревини 

1.26 Маляренко Наталія Василівна 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Миру, буд. 139 

3,9100 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

земельна частка (пай) № 214 

за межами с. Деревини 

1.27 Кульгейко Михайло Дмитрович 

м. Чернігів, вул. Рокосовського 

буд. 60, кв. 106 

4,6600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 1012–

рілля, № 12 –сіножаті, 

№ 508 – пасовища  

за межами с. Володимирівка 

1.28 Плашков Віктор Григорович 

Городнянський район, 

с. Дроздовиця  

вул. 1го Травня, буд. 13 

5,0200 га; 

5,0200 га; 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва земельна частка 

(пай) № 118; № 119 



 за межами с. Дроздовиця 

1.29 Білогуб Володимир Васильович 

РБ м. Гомель, вул. Головацького, 

буд. 112,кв. 66 

 

4,6300 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

земельна частка (пай) № 23 

за межами с. Ваганичі 

1.30 Смолко Ніна Костянтинівна 

Городнянський район, 

с. Півнівщина,  

вул. Озерна, буд. 21 

 

4,2700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

земельна частка (пай) № 146-

рілля(геоінформпроект); № 

паю 116-сіножаті, пасовища 

(руслана) 

за межами с. Півнівщина 

1.31 Басович Валентина Антонівна 

Городнянський район, 

с. Здрягівка  

1 пров. Гагаріна, буд. 6 

 

5,7600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

земельна частка (пай) № 309 

за межами с. Здрягівка 

1.32 Чорна Ольга Григорівна 

Городнянський район, 

с. Смичин, вул. Центральна,  

буд. 16  

 

 

3,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

земельна частка (пай) № 1002 

¼ частка паю 

за межами с. Смичин 

1.33 Гордійко Іван Михайлович 

Городнянський район, 

с. Смичин, вул. Центральна,  

буд. 16  

 

 

3,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

земельна частка (пай) № 1002 

¼ частка паю 

за межами с. Смичин 

1.34 Чорний Сергій Михайлович 

Городнянський район, 

с. Смичин, вул. Центральна,  

буд. 16  

 

 

3,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

земельна частка (пай) № 1002 

¼ частка паю 

за межами с. Смичин 

1.35 Чорна Тетяна Михайлівна 

Городнянський район, 

с. Смичин, вул. Центральна,  

буд. 16  

 

 

3,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

земельна частка (пай) № 1002 

¼ частка паю 

за межами с. Смичин 

1.36 Романченко Ганна Іванівна 

м. Чернігів, вул. Пухова, буд. 107, 

кв. 95 

6,0300 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

земельна частка (пай) № 16 

за межами с. Лемешівка 



1.37 Кривопуск Микола Васильович 

Вінницька область, 

м. Хмільник, вул. Бондарчука,  

буд. 9 

4,6300 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

земельна частка (пай) № 211 

за межами с. Ваганичі 

1.38 Лопатко Лариса Василівна 

Городнянський район, 

с. Володимирівка, вул. Миру,  

буд. 89  

 

4,6600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 1011–

рілля, № контуру- 1; № 11 –

сіножаті, № контуру-3; 

№ 507 – пасовища,  

№ контуру-1  

за межами с. Володимирівка 

1.39 Холодняк Юрій Олександрович 

Городнянський район, 

с. Полісся, 

вул. Першотравнева, буд. 99 

 

4,4400 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

земельна частка (пай) № 240 

за межами с. Полісся 

1.40 Байдала Надія Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Стовпівка, 

вул. Радянська, буд. 43 

 

5,6200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

земельна частка (пай) № 73 

за межами м. Городня 

1.41 Макаренко Олена Євгеніївна 

м. Городня, 

вул. 8 Березня, буд. 13 

Росол Володимир Євгенійович 

м. Городня, 

вул. 8 Березня, буд. 13 

4,4400 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва по 1/2 

земельної частки (паю) № 239 

за межами с. Полісся 

1.42 Хихлуха Володимир  

Євдокимович 

Городнянський район, 

с. Ільмівка, 

вул. Гагаріна, буд. 44 

3,9100 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва земельна частка 

(пай) № 83 за межами  

с. Ільмівка 

 

1.43 Денисенко Олександр  

Дмитрович 

м. Чернігів, 

вул. Івана Мазепи, буд. 12а, кв. 49 

5,6800 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва земельна частка 

(пай) № 84 за межами  

с. Ільмівка 

 

1.44 Мелешко Наталія Володимирівна 

Городнянський район, 

с. Смичин, 

вул. Центральна, буд. 116 

3,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва земельна частка 

(пай) № 768 за межами  

с. Смичин 

 



1.45 Дрозд Людмила Василівна 

Городнянський район, 

с. Автуничі, 

вул. Миру, буд. 7 

5,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва земельна частка 

(пай) № 97 за межами  

с. Старосілля 

 

1.46 Атрошенко Галина Михайлівна 

м. Городня, 

вул. Калинова, буд. 20 

5,1100 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва земельна частка 

(пай) № 177 за межами  

с. Сеньківка 

 

1.47 Ануля Наталія Володимирівна 

Чернігівський район,  

с. Павлівка 

пров. Зарічний, буд. 3а 

3,9100га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва земельна частка 

(пай) № 228 за межами  

с. Сеньківка 

 

 

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 


