
                                                 

  

                                                                                  проект 

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  

 (четверта (22) сесія 7 скликання) 

                                                          

            

 

від  05 квітня2018 року 

        м. Городня 

 

Про надання згоди на оформлення 

земельних ділянок  за межами 

населених  пунктів  на землях 

Городнянської міської ради 

Чернігівської області 

    

Розглянувши  листи про можливість надання згоди  на оформлення 

земельних ділянок за межами населених пунктів на землях Городнянської 

міської ради Чернігівської області керуючись ст. 25, ст. 26 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про оренду 

землі”, Земельним кодексом України та розпорядженням Кабінету Міністрів 

України № 60 від 31.01.2018р., міська рада   

                                                 

                                           ВИРІШИЛА: 

 

    1.  Дати  згоду Головному управлінні Держгеокадастру у Чернігівській 

області  на оформлення документів, що посвідчують право на земельну 

ділянку площею – 2,0000га ,  яка розташована    за межами населених пунктів 

бувшої Смичінської сільської ради, Городнянського району  Чернігівської 

області для передачі її в приватну власність чи користування  гр. Шульгіну 

Анатолію Анатолійовичу відповідно до поданої заяви. 

 

    2.  Дати  згоду Головному управлінні Держгеокадастру у Чернігівській 

області  на оформлення документів, що посвідчують право на земельну 

ділянку площею – 2,0000га ,  яка розташована  за межами населених пунктів 

бувшої Смичінської сільської ради, Городнянського району Чернігівської 

області для передачі її в приватну власність чи користування  гр. Шульгіну 

Роману Анатолійовичу відповідно до поданої заяви. 

  



    3.  Дати  згоду Головному управлінні Держгеокадастру у Чернігівській 

області  на оформлення документів, що посвідчують право на земельну 

ділянку площею – 2,0000га ,  яка розташована  за межами населених пунктів 

бувшої Бутівської сільської ради, Городнянського району Чернігівської 

області для передачі її в приватну власність чи користування  гр. Шандрі 

Сергію Володимировичу відповідно до поданої заяви. 

 

    4.  Дати  згоду Головному управлінні Держгеокадастру у Чернігівській 

області  на оформлення документів, що посвідчують право на земельну 

ділянку площею – 2,0000га ,  яка розташована  за межами населених пунктів 

бувшої Бутівської сільської ради, Городнянського району Чернігівської 

області для передачі її в приватну власність чи користування  гр. Матяш 

Павлу Олексійовичу відповідно до поданої заяви. 

 

    5.  Дати  згоду Головному управлінні Держгеокадастру у Чернігівській 

області  на оформлення документів, що посвідчують право на земельну 

ділянку площею – 2,0000га ,  яка розташована  за межами населених пунктів 

бувшої Бутівської сільської ради, Городнянського району Чернігівської 

області для передачі її в приватну власність чи користування  гр. Балю 

Євгенію Юрійовичу відповідно до поданої заяви. 

 

    6.  Дати  згоду Головному управлінні Держгеокадастру у Чернігівській 

області  на оформлення документів, що посвідчують право на земельну 

ділянку площею – 2,0000га ,  яка розташована  за межами населених пунктів 

бувшої Бутівської сільської ради, Городнянського району Чернігівської 

області для передачі її в приватну власність чи користування  гр. Жигар 

Марині Валеріївні відповідно до поданої заяви. 

 

    7.  Дати  згоду Головному управлінні Держгеокадастру у Чернігівській 

області  на оформлення документів, що посвідчують право на земельну 

ділянку площею – 0,3400га ,  яка розташована  за межами населених пунктів 

бувшої Хрипівської сільської ради, Городнянського району Чернігівської 

області для передачі її в приватну власність чи користування  гр. Пацюку 

Віктору Васильовичу відповідно до поданої заяви. 

 

    8.  Дати  згоду Головному управлінні Держгеокадастру у Чернігівській 

області  на оформлення документів, що посвідчують право на земельну 

ділянку площею – 2,0000га ,  яка розташована  за межами населеного пункту 

с. Альошинське,  Городнянського району  Чернігівської області для передачі 

її в приватну власність чи користування  гр. Катюжинському Миколі 

Петровичу  відповідно до поданої заяви. 

 



    9.  Дати  згоду Головному управлінні Держгеокадастру у Чернігівській 

області  на оформлення документів, що посвідчують право на земельну 

ділянку площею – 2,0000га ,  яка розташована  за межами населених пунктів 

бувшої Конотопської сільської ради, Городнянського району Чернігівської 

області для передачі її в приватну власність чи користування  гр. Богдан 

Тетяні Іванівні відповідно до поданої заяви. 

 

    10.  Дати  згоду Головному управлінні Держгеокадастру у Чернігівській 

області  на оформлення документів, що посвідчують право на земельну 

ділянку площею – 2,0000га ,  яка розташована  за межами населених пунктів 

бувшої Бутіської сільської ради, Городнянського району Чернігівської 

області для передачі її в приватну власність чи користування  гр. Федченку 

Станіславу Володимировичу відповідно до поданої заяви. 

 

 

 

Міський голова                                                                       А.І. Богдан 

 


