
 

                                                                                                   

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  

(друга сесія 8 скликання)  

 

від  23 грудня 2020 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 Лозинська Наталія Федорівна 

Львівська області, 

м. Ходорів,  

вул. Коновальця, буд. 33 

3,3700 га 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 400 

за межами с. Смичин 

1.2 Воробей Ольга Федорівна 

м. Чернігів, 

вул. Текстильщиків,  

буд. 24а, кв. 75 

3,3700 га 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 401 

за межами с. Смичин 

 



1.3 П`ятковська Надія Василівна 

Городнянський район, 

с. Пекурівка,  

вул. Центральна, буд. 216 

2,8600 га 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 39 

за межами с. Пекурівка 

 

1.4 Сущик Людмила Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Хоробичі,  

вул. Дружби, буд. 23 

5,7200 га 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 32 

за межами с. Хоробичі 

 

1.5 Греченок Олег Геннадійович 

Городнянський район, 

с. Хоробичі,  

вул. Амосова, буд. 38 

5,7200 га 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 43 

за межами с. Хоробичі 

½ частина 

 

1.6 Греченок Юрій Геннадійович 

Городнянський район, 

с. Хоробичі,  

вул. Амосова, буд. 38 

5,7200 га 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 43 

за межами с. Хоробичі 

½ частина 

1.7 Арендаренко Володимир  

Іванович 

м. Городня, 

вул. Перемоги, буд. 46, кв. 1 

5,0200 га 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 228 

за межами с. Дроздовиця 

1.8 Дударенко Людмила Василівна 

м. Городня, 

вул. Волковича, буд. 49г, кв. 9 

4,6600 га 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай)  

рілля контур 13,  № 1487 

сіножаті контур 1, № 487 

пасовища контур 2, № 983 

за межами с. Володимирівка  

½ частка 

1.9 Дударенко Людмила Василівна 

м. Городня, 

вул. Волковича, буд. 49г, кв. 9 

4,6600 га 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай)  

рілля контур 13,  № 1478 

сіножаті контур 1, № 478 

пасовища контур 3, № 974 

за межами с. Володимирівка  

½ частка 



1.10 Балацька Алла Василівна 

м. Городня, 

вул. Вишнева, буд. 28 

4,6600 га 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай)  

рілля контур 13,  № 1487 

сіножаті контур 1, № 487 

пасовища контур 2, № 983 

за межами с. Володимирівка  

½ частка 

1.11 Балацька Алла Василівна 

м. Городня, 

вул. Вишнева, буд. 28 

4,6600 га 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай)  

рілля контур 13,  № 1478 

сіножаті контур 1, № 478 

пасовища контур 3, № 974 

за межами с. Володимирівка  

½ частка 

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 


