
                                                               

                                                                                                         

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  

(сьома позачергова сесія 8 скликання ) 

 

від  12 серпня  2021 року 

        м. Городня 

 

Про внесення змін до рішень сесій 

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 їх обтяжень», Городнянська 

міська рада 

                                                   ВИРІШИЛА: 

  1. Внести зміни до 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», а саме: 

 1.1. пп. 1.4 п. 1 рішення викласти в наступній редакції: 

1.4 Плохута Наталія Володимирівна 

Київська обл., 

м. Славутич,  

квартал Київський, буд. 12, 

кв. 59 

5,0200 га 

5,0200 га 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 242 

за межами с. Дроздовиця, 

земельна частка (пай) № 240 

за межами с. Дроздовиця 

  

 2. Внести зміни до рішення четвертої сесія Городнянської міської ради 8 

скликання від 02 квітня 2021 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», а саме: 

 2.1. пп. 1.27 п. 1 рішення викласти в наступній редакції: 



1.27 Бичкова Любов Іванівна 

м. Київ, 

вул. Євгена Коновальця, буд. 32, 

кв. 196 

6,0300 га 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 291 

за межами с. Лемешівка 

 

 3. Внести зміни до рішення п’ятої сесія Городнянської міської ради 8 

скликання від 25 травня 2021 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», а саме: 

 3.1. пп. 1.45 п. 1 рішення викласти в наступній редакції: 

1.45 Клещ Ольга Михайлівна 

Городнянський район, 

с. Лемешівка, 

вул. Гагаріна, буд. 129 

6,0300 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 289 

за межами с. Лемешівка 

 

 4. Внести зміни до рішення шостої сесія Городнянської міської ради 8 

скликання від 14 липня 2021 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», а саме: 

 4.1. пп. 1.38 п. 1 рішення викласти в наступній редакції: 

1.38 Клещ Ольга Михайлівна 

Городнянський район, 

с. Лемешівка,  

вул. Гагаріна, буд. 129 

6,0300 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 290  

за межами с. Лемешівка 

  

 5. Внести зміни до рішення шостої сесія Городнянської міської ради 8 

скликання від 14 липня 2021 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», а саме: 

 5.1. пп. 1.38 п. 1 рішення викласти в наступній редакції: 

1.45 Бондаренко Наталія Сергіївна 

м. Городня, 

вул. Волковича, буд. 49-Б, кв. 4  

 

3,9100 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

земельна частка (пай) № 200  

за межами с. Деревини 

 

6. 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 


