
                                                                        

 

                                                                                            

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 четверта (42) сесія 7 скликання ) 

 

від  06 серпня 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 Нестеренко Валентина Петрівна 

м. Чернігів,  

вул. Одинцова, буд. 8, кв. 40 

4,6600 га 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 1013 

за межами с. Володимирівка 

1.2 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 

 



1.3 Солоха Василь Васильович 

Чернігівський район, 

с. Количівка,  

вул. Садова, буд. 5а 

3,3700  га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 91 

за межами с. Дібрівне 

1.4 Чорний Юрій Володимирович 

м. Чернігів, 

пр. Перемоги, буд. 170, кв. 56 

3,3700  га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 431 

за межами с. Дібрівне 

1.5 Войченко Олена Володимирівна 

м. Чернігів, 

вул. Доценка, буд. 17Г, кв. 9 

4,2700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 44 

за межами с. Хрипівка 

1.6 Коваленко Тетяна 

Володимирівна 

Городнянський район, 

с. Дроздовиця,  

вул. Перемоги, буд. 32 

5,0200 га 

5,0200 га 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 263 

за межами с. Дроздовиця 

земельна частка (пай) № 353 

за межами с. Дроздовиця 

1.7 Заєць Анатолій Антонович 

Городнянський район, 

с. Дібрівне,  

вул. Широка, буд. 44 

3,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 430 

за межами с. Смичин 

1.8 Кучерявенко Наталія 

Анатоліївна 

м. Городня, 

вул. Жовтнева, 34 

3,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 755 

за межами с. Смичин 

1.9 Науменко Іван Трохимович 

Городнянський район, 

с. Смичин,  

вул. Центральна, буд. 215 

3,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 907 

за межами с. Смичин 

1.10 Назаренко Микола Григорович 

м. Городня,  

вул. Троїцька, буд. 17, кв. 67 

5,0200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 224 

за межами с. Дроздовиця 

1.11 Кислуха Тетяна Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Конотоп, 

пр. Городнянський, буд. 5 

2,9000 га 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва  

земельна частка (пай) 

№ паю 420 - рілля; 

№ паю 436 - сіножаті; 



№ паю 436 - пасовище; 

за межами с. Конотоп  

1.12 Третяк Микола Миколайович 

Республіка Білорусь, 

м. Гомель,  

Речицьке Шосе, буд. 75, кв. 125 

4,6600 га 

4,6600 га 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай)                    

№ контуру 13 № ділянки 

1481; 

№ контуру 13 № ділянки 

1488; 

№ контуру 1 № ділянки 481; 

№ контуру 1 № ділянки 488; 

№ контуру 3 № ділянки 977; 

№ контуру 2 № ділянки 984; 

за межами с. Володимирівка 

1.13 Склезь Ольги Миколаївни 

Городнянський район, 

с. Дібрівне,  

вул. Набережна, буд. 31 

 

3,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 49 

за межами с. Смичин 

1.14 Ткаченко Любов Олексіївна 

Городнянський район, 

с. Пекурівка,  

вул. Центральна, буд. 156 

 

2,8600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 226 

за межами с. Пекурівка 

1.15 Чехман Тамара Олексіївна 

м. Городня, 

вул. Цимбаліста, буд. 18 

5,6200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 166 

за межами м. Городня 

1.16 Росол Валентина Григорівна 

Городнянський район, 

с. Полісся,  

вул. Садова, буд. 6 

 

5,7600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 278 

за межами с. Бутівка 

 

1.17 Мельник Олександр Георгійович 

Городнянський район, 

с. Полісся,  

вул. Молодіжна, буд. 5 

 

4,4400 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 203 

за межами с. Полісся 

 

1.18 Приходько Олег Миколайович 

Городнянський район, 

с. Бутівка,  

вул. Лугова, буд. 29 

5,7600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 10 

за межами с. Бутівка 

 



1.19 Приходько Олег Миколайович 

Городнянський район, 

с. Бутівка,  

вул. Лугова, буд. 29 

5,7600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 102 

за межами с. Бутівка 

1.20 Сіркова Людмила Іванівна 

Городнянський район, 

с. Гніздище,  

вул. Перемоги, буд. 52 

5,6200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 19 

за межами м. Городня 

 

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 


