
 

                                     

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  

 (черверта (22) сесія 7 скликання) 

                                                                     

 

 

 

 

 

від  05 квітня 2018 року 

        м. Городня 

 

Про надання згоди щодо затвердження 

документацій із землеустрою при 

наданні земельних ділянок  у власність 

за межами населених  пунктів  на 

землях Городнянської міської ради 

Чернігівської області 

    

Розглянувши  листи про надання згоди  щодо  затвердження документацій із 

землеустрою при наданні  земельних ділянок у власність для ведення 

особистого селянського господарства  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 для прийняття наказу щодо затвердження  документації із 

землеустрою  та  надання земельної ділянки  площею – 2,0000га  

(кадастровий  №  7421481200:04:000:1134)  у  власність гр. Пилипенку 

Володимиру Миколайовичу для  ведення  особистого  селянського  

господарства  за межами населених пунктів бувшої Бутівської сільської 

ради,  Городнянського району  Чернігівської області. 

 



    2.  Дати  згоду Головному управлінні Держгеокадастру у Чернігівській 

області для прийняття наказу щодо затвердження  документації із 

землеустрою  та  надання земельної ділянки  площею – 2,0000га  

(кадастровий  №  7421481200:04:000:1132)  у  власність гр. Пилипенку 

Сергію  Анатолійовичу для  ведення  особистого  селянського  господарства  

за межами населених пунктів бувшої Бутівської сільської ради,  

Городнянського району  Чернігівської області. 

 

   3.  Дати  згоду Головному управлінні Держгеокадастру у Чернігівській 

області для прийняття наказу щодо затвердження  документації із 

землеустрою  та  надання земельної ділянки  площею – 2,0000га  

(кадастровий  №  7421481200:04:000:1133)  у  власність гр. Коробку  Юрію 

Валерійовичу для  ведення  особистого  селянського  господарства  за 

межами населених пунктів бувшої Бутівської сільської ради,  

Городнянського району  Чернігівської області. 

 

   4.  Дати  згоду Головному управлінні Держгеокадастру у Чернігівській 

області для прийняття наказу щодо затвердження  документації із 

землеустрою  та  надання земельної ділянки  площею – 2,0000га  

(кадастровий  №  7421481200:04:000:1131)  у  власність гр. Серкову Олексію 

Олександровичу для  ведення  особистого  селянського  господарства  за 

межами населених пунктів бувшої Бутівської сільської ради,  

Городнянського району  Чернігівської області. 

 

    5.  Дати  згоду Головному управлінні Держгеокадастру у Чернігівській 

області для прийняття наказу щодо затвердження  документації із 

землеустрою  та  надання земельної ділянки  площею – 2,0000га  

(кадастровий  №  7421488000:02:000:3305)  у  власність гр. Тимошенко Олені 

Юріївні для  ведення  особистого  селянського  господарства  за межами 

населених пунктів бувшої  Солонівської сільської ради,  Городнянського 

району  Чернігівської області. 

 

    6.  Дати  згоду Головному управлінні Держгеокадастру у Чернігівській 

області для прийняття наказу щодо затвердження  документації із 

землеустрою  та  надання земельної ділянки  площею – 2,0000га  

(кадастровий  №  7421488000:02:000:3304)  у  власність гр. Тимошенку 

Артему Юрійовичу для  ведення  особистого  селянського  господарства  за 

межами населених пунктів бувшої Солонівської сільської ради,  

Городнянського району  Чернігівської області. 

 



    7.  Дати  згоду Головному управлінні Держгеокадастру у Чернігівській 

області для прийняття наказу щодо затвердження  документації із 

землеустрою  та  надання земельної ділянки  площею – 2,0000га  

(кадастровий  №  7421489600:04:000:5458)  у  власність гр. Сергусю  Ігорю 

Володимировичу для  ведення  особистого  селянського  господарства  за 

межами населених пунктів бувшої Хрипівської сільської ради,  

Городнянського району  Чернігівської області. 

 

    8.  Дати  згоду Головному управлінні Держгеокадастру у Чернігівській 

області для прийняття наказу щодо затвердження  документації із 

землеустрою  та  надання земельної ділянки  площею – 2,0000га  

(кадастровий  №  7421489200:03:000:4469)  у  власність гр. Ітченку Роману 

Васильовичу для  ведення  особистого  селянського  господарства  за межами 

населених пунктів бувшої Хотівлянської сільської ради,  Городнянського 

району  Чернігівської області. 

 

    9.  Дати  згоду Головному управлінні Держгеокадастру у Чернігівській 

області для прийняття наказу щодо затвердження  документації із 

землеустрою  та  надання земельної ділянки  площею – 2,0000га  

(кадастровий  №  7421489200:03:000:4470)  у  власність гр. Курилі 

Олександру Борисовичу для  ведення  особистого  селянського  господарства  

за межами населених пунктів бувшої Хотівлянської сільської ради,  

Городнянського району  Чернігівської області. 

 

 

 

 

Міський голова                                                А.І. Богдан 

 


