
                                                                                              

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  

  (сімнадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

 

 

від  22 грудня 2022 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 Кривопуск Микола Васильович 

Вінницька область, 

м. Хмільник 

вул. Бондарчука, буд. 9 

4,6300 га 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва         

земельна частка (пай) № 308 

за межами с. Ваганичі 

1.2 Гончар Олександр Васильович 

Чернігівський район 

с. Смичин  

вул. Центральна, буд. 103 

3,3700 га для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (пасовище) 

земельна частка (пай) № 60 

за межами с. Смичин 

1.3 Луданик Поліна Іванівна 6,2600 га для ведення товарного 



Чернігівський район 

с. Мощенка, 

пров. Карпенка, буд. 4 

 

 

 

сільськогосподарського 

виробництва         

земельна частка (пай) № 56 

за межами с. Мощенка 

1/3 частина 

1.4 Крумкач Віра Давидівна 

Чернігівський район 

с. Альошинське, 

вул. Пантелеймона Зайця, буд. 21 

3,3700 га 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва         

земельна частка (пай) № 381, 

№ 921 

за межами с. Смичин 

1.5 Жостка Василиса Матвіївна 

Чернігівський район 

с. Хоробичі, 

вул. Амосова, буд. 75 

5,7200 га 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва         

земельна частка (пай) № 37 

за межами с. Хоробичі 

1.6 Россол Олександр Федорович  

м. Харків 

пров. Індустріальний, буд. 53, кв. 6 

4,4400 га 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва         

земельна частка (пай) № 213 

за межами с. Полісся 

1.7 Ребенок Олена Михайлівна 

Чернігівський район 

с. Лемешівка, 

вул. Попудренка, буд. 146 

6,0300 га 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва         

земельна частка (пай) № 398 

за межами с. Лемешівка 

1.8 Яковенко Валентина Іванівна 

Чернігівський район 

с. Хоробичі, 

вул. Дружби, буд. 24 

5,7200 га 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва         

земельна частка (пай) № 219 

за межами с. Хоробичі 

1.8 Деговець Людмила Василівна 

Чернігівський район 

м. Городня, 

вул. Молодіжна, буд. 21 

5,7600 га 

 

 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва         

земельна частка (пай) № 297 

за межами с. Бутівка 

 

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                                                                          Андрій  Богдан 


