
 

 

 

                                                                                                                   

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 внесення змін до рішення сесії міської ради 

«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» 

 

 

Керуючись ст. 25, ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, Земельним Кодексом України, Городнянська міська рада 

 

                                             ВИРІШИЛА: 

 

          1.  В пункт 1.3 рішення чотирнадцятої (32) сесії міської ради 7 скликання 

від  23 травня 2019 року  «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» внести 

зміни і пункт 1.3 вищезазначеного рішення :     

 

1.3 Демиденко Валентина 

Олександрівна 

м. Городня,  

вул. Горького, буд. 36-а 

 

 

 

2,8600 га 

2,8600 га 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай)  

№ 264 

земельна частка (пай)  

№ 266 

за межами с. Пекурівка 

½ частка паю 

 

 

 



- слід читати в такій редакції:   

 

1.3 Демиденко Валентина 

Олександрівна 

м. Городня,  

вул. Горького, буд. 36-а 

 

 

 

2,8600 га 

2,8600 га 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай)  

№ 267 

земельна частка (пай)  

№ 266 

за межами с. Пекурівка 

½ частка паю 

 

          2.  В пункт 1.4 рішення чотирнадцятої (32) сесії міської ради 7 скликання 

від  23 травня 2019 року  «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» внести 

зміни і пункт 1.4 вищезазначеного рішення :     

 

1.4 Жоголко Тетяна Олександрівна 

м. Городня,  

2 пров. Чернігівський, буд. 6 

 

 

 

 

2,8600 га 

2,8600 га 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай)  

№ 264 

земельна частка (пай)  

№ 266 

за межами с. Пекурівка 

½ частка паю 

 

- слід читати в такій редакції:   

 

1.4 Жоголко Тетяна Олександрівна 

м. Городня,  

2 пров. Чернігівський, буд. 6 

 

 

 

 

2,8600 га 

2,8600 га 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай)  

№ 267 

земельна частка (пай)  

№ 266 

за межами с. Пекурівка 

½ частка паю 

 

          3.  В пункт 1.45 рішення чотирнадцятої (32) сесії міської ради 7 скликання 

від  23 травня 2019 року  «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» внести 

зміни і пункт 1.45 вищезазначеного рішення :     

 



1.45 Герасименко Григорій 

Михайлович 

м. Городня,  

2 пров. Зарічний, буд. 55 

5,6200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай)  

№ 106 

за межами м. Городня 

 

- слід читати в такій редакції:   

 

1.45 Герасименко Григорій 

Михайлович 

м. Городня,  

2 пров. Зарічний, буд. 55 

5,6200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай)  

№ 108 

за межами м. Городня 

 

          4.  В пункт 1.64 рішення чотирнадцятої (32) сесії міської ради 7 скликання 

від  23 травня 2019 року  «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» внести 

зміни і пункт 1.64 вищезазначеного рішення :     

 

1.64 Якуб Валерій Юхимович 

Городнянський район,  

с. Тупичів,  

вул. Шевчука, буд. 16 

4,9300 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай)  

№ 8/90(1) – рілля, 

№ 8/90(2) – рілля,  

№ 12/247 – кормові, 

за межами с. Моложава 

 

- слід читати в такій редакції:   

 

1.64 Якуб Валерій Юхимович 

Городнянський район,  

с. Тупичів,  

вул. Шевчука, буд. 16 

4,9300 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай)  

№ 8/91 – рілля, 

№ 12/247 – кормові, 

за межами с. Моложава 

 

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 
 


