
                                                                        

                                                                                                             

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  

(двадцята (38) сесія 7 скликання ) 

від  23 грудня  2019 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 Бакуринська Надія Іванівна 

м. Городня,   

вул. Незалежності, буд. 47 

4,8200 га 

 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 229 

за межами с. Хотівля 

½ земельної частки (паю) 

1.2 Ітченко Лідія Іванівна 

Республіка Білорусь, 

Гомельська обл., Буда-

Кошелевський р-н.,  

агромістечко Широке,  

вул. Брагинська, буд. 20 

6,2900 га 

 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 139 

за межами с. Мощенка 

1.3 Павлович Ніна Григорівна 

Ріпкинський р-н., 

смт. Добрянка,  

вул. Самійленко, буд. 90 

5,0200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 7 

за межами с. Дроздовиця 



1.4 Шевченко Наталія Василівна 

м. Чернігів,  

вул. Доценко, буд. 30а, кв.90 

5,7600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 245 

за межами с. Бутівка 

1.5 Семеріч Валерій Васильович 

Городнянський р-н., 

с. Півнівщина,  

вул. Леніна, буд. 1-а 

4,2700 га 

4,2700 га 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 1,2 

за межами с. Хрипівка 

½ земельної частки (паю) 

1.6 Тарнавська Валентина Василівна 

м. Городня,  

вул. Мирославська, буд. 58 

4,2700 га 

4,2700 га 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 1,2 

за межами с. Хрипівка 

½ земельної частки (паю) 

1.7 Лашук Олександр 

Володимирович 

Городнянський р-н., 

с. Гніздище,  

вул. 9-те Травня, буд. 15 

5,6200 га 

5,6200 га 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельні частки (паї)  

№ 41/353, 39/353, 28/353, 

41/454, 39/454, 28/454 

за межами с. Гніздище 

1.8 Омельченко Олена Петрівна 

Городнянський р-н., 

с. Півнівщина,  

вул. Озерна, буд. 14 

4,2700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай)  

№ 65 – рілля,  

№ 5- сінжать,  

№ 5 – пасовище 

«Руслана» 

за межами с. Хрипівка 

1.9 Асапов Ігор Валерійович 

Городнянський р-н., 

с. Бутівка,  

вул. Центральна, буд. 5 

5,7600 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 129 

за межами с. Бутівка 

1.10 Татарчук Михайло Іванович 

Менський р-н., 

с. Бігач,  

вул. 8 Березня, буд. 25 

3,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 775 

за межами с. Смичин 

1.11 Чорна Валентина Володимирівна 

Городнянський р-н., 

с. Дібрівне,  

вул. Підлісна, буд. 18 

3,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 88 

за межами с. Смичин 



1.12 Маклюк Любов Цехівна 

Городнянський р-н., 

с. Дібрівне,  

вул. Підлісна, буд. 2 

3,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 309 

за межами с. Смичин 

 

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 


