
 

                                                                                                                   

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  

(сьома позачергова сесія 8 скликання)  

 

від 12 серпня 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 Ларченко Олександр Трохимович 

м. Городня, 

вул. Колгоспна, буд. 23 

2,8600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 302 

за межами с. Пекурівка 

1.2 Лоскот Лідія Дмитрівна 

Харківська область, 

Богодухівський район, 

с. Заміське,  

вул. Центральна, буд. 80 

2,8600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 287 

за межами с. Пекурівка 

1.3 Скоблик Валентина Іванівна 

Городнянський район, 

с. Деревини  

вул. Дружби, буд. 11 

3,9100 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 288 

за межами с. Деревини 

1.4 Скоблик Валентина Іванівна 

Городнянський район, 

с. Деревини  

вул. Дружби, буд. 11 

3,9100 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 287 

за межами с. Деревини 



1.5 Смоляк Віктор Михайлович 

м. Чернігів, 

проспект Миру, буд. 247а, кв. 84 

3,9100 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 165 

за межами с. Деревини 

1.6 Скоблик Григорій Йосипович 

РБ м. Гомель 

вул. Макаєнка, буд. 33, кв. 37 

 

3,9100 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 421 

за межами с. Деревини 

1.7 Таран Любов Олександрівна 

Київська область, 

м. Славутич, 

Добринінський квартал, буд. 13, кв. 605 

 

5,7600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 140 

за межами с. Бутівка 

1.8 Леоненко Тетяна Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Хотівля, вул. Молодіжна, 

буд. 12 

4,8200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 89 

за межами с. Хотівля  

1.9 Атрошенко Валентина Василівна 

м. Городня, вул. Чкалова, буд. 1-б 

 

4,8200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 286 

за межами с. Хотівля 

1.10 Федоренко Микола Кирилович 

Городнянський район, 

с. Хотівля,  

вул. Жовтнева, буд. 49 

4,8200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 290  

за межами с. Хотівля 

1.11 Шоман Ніна Петрівна 

Городнянський район, 

с. Хотівля,  

вул. Михайлівська, буд. 50 

4,8200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 285 

за межами с. Хотівля 

1.12 Шоман Ніна Петрівна 

Городнянський район, 

с. Хотівля,  

вул. Михайлівська, буд. 50 

4,8200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 222 

за межами с. Хотівля 

1.13 Лось Валентина Іванівна 

Городнянський район, 

с. Хотівля,  

вул. Михайлівська, буд. 20 

4,8200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 287 

за межами с. Хотівля 

1.14 Пінчук Лідія Костянтинівна 

Чернігівський район, 

с. Табаївка, вул. Молодіжна, буд. 7 

2,9000 га 

2,9000 га 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва земельна частка (пай) 

 № паю 404,  13- рілля;  

 № паю 374,  117- сіножаті;  

№ паю 374,  117- пасовища 

за межами с. Конотоп 

1.15 Болбас Катерина Дмитрівна 

Городнянський район, 

с. Здрягівка,  

1 пр. Гагаріна, буд. 10 

5,7600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 372 



за межами с. Здрягівка 

1.16 Пархоменко Володимир Миколайович 

Ніжинський район, 

с. Крути, вул. Першотравнева, буд. 3 

 

6,0300 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 129 

за межами с. Лемешівка 

1.17 Пархоменко Володимир Миколайович 

Ніжинський район, 

с. Крути, вул. Першотравнева, буд. 3 

 

6,0300 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 128 

за межами с. Лемешівка 

1.18 Прищепо Микола Васильович 

м. Городня, 

вул. 1 Травня, буд. 83 

 

6,2600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 364 

за межами с. Мощенка 

1.19 Семеняга Світлана Василівна 

м. Городня, 

вул. Горького, буд. 45 

 

4,2800 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 288 

за межами с. Хотівля 

1.20 Дегтярьова Олена Петрівна 

м. Городня, 

вул. Чумака, буд. 2, кв. 28 

 

5,6200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 36,  

за межами с. Гніздище 

1.21 Немилостива Ганна Василівна 

Городнянський район, 

с. Автуничі,  

пров. Лозовий, буд. 8 

5,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 101,  

за межами с. Автуничі 

1.22 Галушко Тетяна Василівна 

м. Чернігів, вул. Любецька, 

буд. 17, кв. 25 

5,6800 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 220,  

за межами с. Ільмівка 

1.23 Коробко Валентина Олексіївна 

м. Городня,  

вул. Чумака, буд. 5, кв. 12 

5,6800 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 312,  

за межами с. Ільмівка 

1.24 Калита Федір Іванович 

м. Чернігів, вул. Рокоссовського  

буд. 62, кв. 140 

4,2700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 7,  

за межами с. Політрудня 

1.25 Ломонос Лілія Володимирівна 

м. Чернігів, пров. Слобідський, 

буд. 23 

 

3,3700 га; 

3,3700 га 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 778, 779 

за межами с. Смичин 

1.26 Ястремська Зінаїда Павлівна 

м. Хмельницький,  

вул. Франко, буд. 1,кв. 8 

5,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 287,  

за межами с. Андріївка 



1.27 Сластьон Андрій  Леонідович 

Городнянський район, 

м. Городня,  

вул. Заводська, буд. 7 

 

 

4,9300 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) – контур № 

11 № ділянки 107(1);  

земельна частка (пай)- контур 12 

№ ділянки 107(2); 

земельна частка (пай)- контур № 8 

№ ділянки 60 

за межами с. Невкля 

1.28 Касяченко Ніна Іванівна 

Городнянський район, 

с. Деревини 

вул. Миру, буд. 41 

3,9100 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 158,  

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 


