
         

 

                                                                                                                     проект 

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  

 (чотирнадцята (32) сесія 7 скликання ) 

 

 

 

від  23 травня  2019 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

документацій із землеустрою по виділенню в 

натурі на місцевості земельних часток (паїв) для 

ведення  товарного  сільськогосподарського 

виробництва на землях Городнянської міської 

ради  Чернігівської області 

 

 Розглянувши заяви та технічні матеріали щодо надання дозволу на 

виготовлення документацій із землеустрою по виділенню в натурі на місцевості 

земельних часток (паїв) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, керуючись ст. 25, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про порядок виділення в натурі (на 

місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», Законом 

України «Про землеустрій», Земельним Кодексом України, Городнянська  міська 

рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

     1.  Надати дозвіл на виготовлення документації  із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. Силенко Марії 

Михайлівні – власнику земельних часток (паїв) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Городнянської міської ради за 

межами с. Конотоп  відповідно до Державного акту на право власності на земельну 

ділянку серії ЯБ № 924020 від 03.07.2006 р. площею – 3,08 га. 

 

2.  Надати дозвіл на виготовлення документації  із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. Силенко Світлані 

Миколаївні – власнику земельних часток (паїв) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Городнянської міської ради за 

межами с. Конотоп  відповідно до Державного акту на право власності на земельну 

ділянку серії ЯБ № 924026 від 22.06.2006 р. площею – 2,46 га. 

 



3.  Надати дозвіл на виготовлення документації  із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. Силенко Івана 

Федоровича – власнику земельних часток (паїв) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Городнянської міської ради за 

межами с. Конотоп  відповідно до Державного акту на право власності на земельну 

ділянку серії ЯБ № 924016 від 22.06.2006 р. площею – 2,64 га. 

 

4.  Надати дозвіл на виготовлення документації  із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. Монжолі Миколі 

Васильовичу – власнику земельних часток (паїв) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Городнянської міської ради за 

межами с. Конотоп  відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності № 145264497 від 14.11.2018 р. 

площею – 1,9313 га  та  витягу  з  Державного реєстру  речових  прав  на            

нерухоме майно про реєстрацію права власності № 145277019 від 14.11.2018 р. 

площею – 2,003 га,  

 

5. 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 
 


