
 

                                                                                   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  

 (п’ята (23) сесія 7 скликання) 

                                                                     

 

від  07 червня 2018 року 

        м. Городня 

 

Про відмову у наданні земельних 

ділянок для ведення особистого  

селянського господарства на  

землях Городнянської міської ради 

 

Розглянувши заяви про надання земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства,  керуючись ст. 25, ст. 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні” Земельним Кодексом України міська рада 

 

                                                          ВИРІШИЛА: 

  1. Відмовити громадянці Соляник Ірині Анатоліївні,  яка мешкає в м. Київ по  

проспекту Голосіївському, буд. 62, кв. 127  у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки державної або комунальної 

власності площею – 2,0000 га. відповідно до доданої схеми розташування 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Бутівка, 

Городнянського району, Чернігівської області в зв’язку з тим, що відповідно до 

рішення дванадцятої сесії Бутівської сільської ради 7 скликання від 26 квітня 2017 

року «Про резервування земель Бутівської сільської ради» дану земельну ділянку 

зарезервовано для учасників бойових дій (учасників Антитерористичної операції 

та членам сімей загиблих учасників АТО) для ведення особистого селянського 

господарства. 

 

  2. Відмовити громадянці Соляник Марії Володимирівні,  яка мешкає в м. Київ по  

вул. Василя Алексухіна, буд. 5  у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки державної або комунальної 

власності площею – 2,0000 га. відповідно до доданої схеми розташування 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Бутівка, 

Городнянського району, Чернігівської області в зв’язку з тим, що відповідно до 

рішення дванадцятої сесії Бутівської сільської ради 7 скликання від 26 квітня 2017 

року «Про резервування земель Бутівської сільської ради» дану земельну ділянку 

зарезервовано для учасників бойових дій (учасників Антитерористичної операції 

та членам сімей загиблих учасників АТО) для ведення особистого селянського 

господарства. 



 

  3. Відмовити громадянці Фурсі Анастасії Дмитрівні,  яка мешкає в м. Київ по  

вул. Василя Алексухіна, буд. 5  у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки державної або комунальної 

власності площею – 2,0000 га. відповідно до доданої схеми розташування 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Бутівка, 

Городнянського району, Чернігівської області в зв’язку з тим, що відповідно до 

рішення дванадцятої сесії Бутівської сільської ради 7 скликання від 26 квітня 2017 

року «Про резервування земель Бутівської сільської ради» дану земельну ділянку 

зарезервовано для учасників бойових дій (учасників Антитерористичної операції 

та членам сімей загиблих учасників АТО) для ведення особистого селянського 

господарства. 

 

  4. Відмовити громадянину Солянику Анатолію Івановичу,  який мешкає в                   

м. Київ по  проспекту Голосіївському, буд. 62, кв. 127  у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок державної або 

комунальної власності площею – 2,0000 га. відповідно до доданої схеми 

розташування земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства  в  с. Бутівка, Городнянського району, Чернігівської області в 

зв’язку з тим, що  Городнянським районним судом розглядається адміністративна 

справа предметом спору якого є зазначені земельні ділянки. 

 

  5. Відмовити громадянці Фурсі Анастасії Дмитрівні,  яка мешкає в м. Київ по  

вул. Василя Алексухіна, буд. 5 у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок державної або комунальної 

власності: 

- для ведення садівництва - 0,1200 га; 

- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і    

споруд (присадибна ділянка) – 0,2500 га; 

- для будівництва індивідуаного гаражу – 0,0100 га; 

- для індивідуаного дачного будівництва – 0,1000 га 

 відповідно до доданої схеми розташування земельних ділянок в с. Бутівка, 

Городнянського району, Чернігівської області в зв’язку з тим, що  Городнянським 

районним судом розглядається адміністративна справа предметом спору якого є 

зазначені земельні ділянки. 

 

 

 

 

Міський голова                                                         А.І. Богдан 

 

 


