
 

                                                                

 

                                                                                                                 

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  

  (перша сесія 8 скликання) 

 

 

від  10 грудня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про внесення змін до рішень 20 (38) та 26 (44) 

сесій 7 скликання Городнянської 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,Законом України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їхобтяжень»,Городнянська міська 

рада 

                                                   ВИРІШИЛА: 

 

             1.  В рішення двадцятої (38) сесії Городнянської міської ради 7 скликання 

від 23.12.2019 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, а саме: 

 

 1.1. пп. 1.1 п. 1 рішення викласти в наступній редакції: 

1.1 Бакуринська Надія Іванівна 

м. Городня,   

вул. Незалежності, буд. 47, кв. 8 

4,8200 га 

 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 285 

за межами с. Хотівля 

½ земельної частки (паю) 

  

 

 

          



                                 

2. В рішення двадцять шостої (44) сесія Городнянської міської ради 7 скликання 

від 20 жовтня 2020 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, а саме: 

 

 2.1. пп. 1. п. 1рішення викласти в наступній редакції: 

1.1 Польський Володимир 

Олександрович 

м. Чернігів  

вул. Самострова, буд. 11, кв. 151 

4,7200 га 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 93 

за межами с. Півнівщина 

(Геоінформпроект) 

 

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 
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