
                                                                        

 

 

                                                                                            

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  

(двадцять третя (41) сесія 7 скликання ) 

 

від  11 червня 2020 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 Федосієнко Галина Василівна 

м. Городня,  

вул. Заводська, буд. 3 

4,5700 га 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 241 

за межами с. Солонівка 

1.2 Помісячний  

Микола Михайлович 

м. Городня,  

вул. Осипенка, буд. 10, кв. 1 

4,5700  га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 242 

за межами с. Солонівка 

 



1.3 Конопацька Нінель Сергіївна 

Городнянський район, 

с. Мощенка,  

вул. Покровська, буд. 50 

4,5700  га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 243 

за межами с. Солонівка 

1.4 Шульгіна Валентина Пилипівна 

Донецька область, 

Слов’янський район, 

м. Миколаївка,  

вул. Миру, буд. 11, кв. 85 

4,5700  га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 245 

за межами с. Солонівка 

1.5 Хоменко Василь Михайлович 

Городнянський район, 

с. Смичин,  

вул. Центральна, буд. 184 

3,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 909 

за межами с. Смичин 

1.6 Гончаренко Анатолій 

Володимирович 

Городнянський район, 

с. Бутівка,  

1 пров. Покровський, буд. 13 

5,7600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 130 

за межами с. Бутівка 

1.7 Суспо Юрій Миколайович 

м. Городня, 

2 пров. Свято-Миколаївський, 

буд. 3 

6,2600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 103 

за межами с. Мощенка 

1.8 Коровкіна Тетяна Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Володимирівка,  

вул. Миру, буд. 297 

5,6200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 18 

за межами м. Городня 

1.9 Пилипенко Ніна Олександрівна 

м. Городня,  

вул. Заводська, буд. 33 

5,6200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 16 

за межами м. Городня 

1.10 Дуреко Світлана Михайлівна 

м. Чернігів,  

проспект Перемоги,  

буд. 187, кв. 58 

4,2700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 3 

земельна частка (пай) № 4 

 «Руслана» 

за межами с. Хрипівка 

1.11 Лахнеко Олексій Михайлович 

Городнянський район, 

с. Хрипівка, 

вул. Жовтнева, буд. 36 

2,8600 га 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 223 

за межами с. Пекурівка 



1.12 Леоненко Тетяна Феодосівна 

АР Крим, 

м. Ялта, 

вул. Крупської, буд. 48, кв.103 

4,8200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 281 

за межами с. Хотівля 

1.13 Бистревський Микола 

Миколайович 

Городнянський район, 

с. Мощенка, вул. Цимбаліста, 

буд. 39 

 

6,2600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 453 

за межами с. Мощенка 

1.14 Полозова Алла Миколаївна 

Сумська область, 

м. Путивль, 

вул. Глухівська, буд. 38 

 

6,2600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 454 

за межами с. Мощенка 

1.15 Іванова Лариса Іванівна 

м. Городня, 

вул. Перемоги, буд. 74, кв. 44 

3,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 188 

за межами с. Смичин 

1.16 Семінько Микола Іванович 

Городнянський район, 

с. Володимирівка,  

вул. Миру, буд. 139 

 

4,6600га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) 

№ контуру10 № ділянки 1351; 

№ контуру 1 № ділянки 351; 

№ контуру 4 № ділянки 847; 

№ контуру 7 № ділянки 1193; 

№ контуру 2 № ділянки 193; 

№ контуру 4 № ділянки 689; 

за межами с. Володимирівка 

1.17 Скидан Ніна Володимирівна 

м. Чернігів, 

вул. Юрія Мезенцева, буд. 80, кв. 

29 

4,6600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) 

№ контуру 1 № ділянки 1014; 

№ контуру 3 № ділянки 14; 

№ контуру 1 № ділянки 510; 

за межами с. Володимирівка 

1.18 Литвин Ганна Іванівна 

м. Городня, 1 пров. Свято 

Миколаївський, буд. 11 

4,6600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) 

№ контуру 12 № ділянки 

1433; 

№ контуру 1 № ділянки 433; 

№ контуру 3 № ділянки 929; 



за межами с. Володимирівка 

1.19 Богдан Микола Іванович 

Городнянський район, 

с. Конотоп,  

вул. Б. Хмельницького, буд. 4 

 

2,9000 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) 

№ паю 61 - рілля; 

№ паю 383 - сіножаті; 

№ паю 383 - пасовище; 

за межами с. Конотоп 

1.20 Кучеренко Тамара Сергіївна 

Донецька область,  

м. Маріуполь,  

вул. Лютнева, буд. 48, кв. 67 

6,2600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 452 

за межами с. Мощенка 

 

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 та охорони природи. 

 

 

 

Міський голова                                                                                       А.І. Богдан 


