
                                             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  

(тринадцята (31) сесія 7 скликання ) 

                                                                     

 

 

 

 

від  07 березня  2019 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, 26 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”, Земельним Кодексом України 

враховуючи засади Положення «Щодо врегулювання питання розпорядження 

землями сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів 

Городнянської міської ради» затверджене сьомою (25) сесією Городнянської 

міської ради від 16 серпня 2018р., Городнянська міська рада 

 

                                                          ВИРІШИЛА: 

 

   1. Відмовити громадянину Немилостивому Руслану Володимировичу,  який 

мешкає в с. Автунічи Городнянського району по вул. Миру, буд. 12, у наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею – 2,0000 га відповідно до доданої схеми розташування 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за межами с. Солонівка  Городнянського району  Чернігівської 

області в зв’язку з тим, що згідно з  п. 2.1 Положення «Щодо врегулювання 

питання розпорядження землями сільськогосподарського призначення за межами 

населених пунктів Городнянської міської ради» земельні ділянки, 

сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, що 

перебувають у комунальній власності Городнянської міської ради, надаються у 

приватну власність тільки жителям громади. 

 

 



   2. Відмовити громадянину Плотки Віталію Володимировичу,  який мешкає 

в м. Чернігів по вул. Щорса, буд. 37 «г», у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 2,0000 га 

відповідно до доданої схеми розташування земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована за межами с. Смичин  

Городнянського району  Чернігівської області в зв’язку з тим, що згідно з  п. 2.1 

Положення «Щодо врегулювання питання розпорядження землями 

сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів Городнянської 

міської ради» земельні ділянки, сільськогосподарського призначення за межами 

населених пунктів, що перебувають у комунальній власності Городнянської 

міської ради, надаються у приватну власність тільки жителям громади. 

 

 3. Відмовити громадянці Ткач Марії Василівні,  що мешкає в с. Смичин по 

вул. Центральній, буд. 195, у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 2,0000 га відповідно 

до доданої схеми розташування земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована за межами с. Дібрівне  

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

рішення десятої (28) сесії сьомого скликання від 06 грудня 2018 року зазначена у 

клопотанні земельна ділянка не входить до переліку земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення за межами населених  пунктів  на землях 

Городнянської міської ради  по першочерговому виділенню земель у власність 

для ведення особистого селянського господарства. 

 

 4. Відмовити громадянці Єнютіній Людмилі Олександрівні,  що мешкає в             

с. Смичин по вул. Центральній, буд. 212, у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 2,0000 га 

відповідно до доданої схеми розташування земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована за межами с. Дібрівне  

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

рішення десятої (28) сесії сьомого скликання від 06 грудня 2018 року зазначена у 

клопотанні земельна ділянка не входить до переліку земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення за межами населених  пунктів  на землях 

Городнянської міської ради  по першочерговому виділенню земель у власність 

для ведення особистого селянського господарства. 

 

5.   Відмовити громадянці Мосіч Олені Василівні,  що мешкає в с. Смичин 

по вул. Центральній, буд. 195, у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 2,0000 га 

відповідно до доданої схеми розташування земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована за межами с. Дібрівне  

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

рішення десятої (28) сесії сьомого скликання від 06 грудня 2018 року зазначена у 

клопотанні земельна ділянка не входить до переліку земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення за межами населених  пунктів  на землях 

Городнянської міської ради  по першочерговому виділенню земель у власність 

для ведення особистого селянського господарства. 



6. Відмовити громадянці Саух Наталії Василівні,  що мешкає в с. Смичин по 

вул. Центральній, буд. 195, у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 2,0000 га відповідно 

до доданої схеми розташування земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована за межами с. Дібрівне  

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

рішення десятої (28) сесії сьомого скликання від 06 грудня 2018 року зазначена у 

клопотанні земельна ділянка не входить до переліку земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення за межами населених  пунктів  на землях 

Городнянської міської ради  по першочерговому виділенню земель у власність 

для ведення особистого селянського господарства. 

 

7. Відмовити громадянці Богдан Людмила Анатоліївна,  що мешкає в              

м. Чернігів, вул. Мазепи, буд. 51, кв. 157, у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 2,0000 га 

відповідно до доданої схеми розташування земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована за межами с. Дібрівне  

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

рішення десятої (28) сесії сьомого скликання від 06 грудня 2018 року зазначена у 

клопотанні земельна ділянка не входить до переліку земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення за межами населених  пунктів  на землях 

Городнянської міської ради  по першочерговому виділенню земель у власність 

для ведення особистого селянського господарства. 

 

8. Відмовити громадянину Петренко Віктору Петровичу,  що мешкає в                  

с. Смичин по вул. Центральній, буд. 247, у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 2,0000 га 

відповідно до доданої схеми розташування земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована за межами с. Дібрівне  

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

рішення десятої (28) сесії сьомого скликання від 06 грудня 2018 року зазначена у 

клопотанні земельна ділянка не входить до переліку земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення за межами населених  пунктів  на землях 

Городнянської міської ради  по першочерговому виділенню земель у власність 

для ведення особистого селянського господарства. 

 

9. Відмовити громадянину Богдану Віктору Федосійовичу,  що мешкає в               

с. Смичин по вул. Центральній, буд. 72, у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 2,0000 га 

відповідно до доданої схеми розташування земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована за межами с. Дібрівне  

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

рішення десятої (28) сесії сьомого скликання від 06 грудня 2018 року зазначена у 

клопотанні земельна ділянка не входить до переліку земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення за межами населених  пунктів  на землях 

Городнянської міської ради  по першочерговому виділенню земель у власність 

для ведення особистого селянського господарства. 



10. Відмовити громадянину Дегтяру Роману Олександровичу,  що мешкає в 

с. Смичин по вул. Заводській, буд. 36, у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 2,0000 га 

відповідно до доданої схеми розташування земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована за межами с. Дібрівне  

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

рішення десятої (28) сесії сьомого скликання від 06 грудня 2018 року зазначена у 

клопотанні земельна ділянка не входить до переліку земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення за межами населених  пунктів  на землях 

Городнянської міської ради  по першочерговому виділенню земель у власність 

для ведення особистого селянського господарства. 

 

11. Відмовити громадянину Дулі Петру Івановичу,  що мешкає в с. Смичин 

по вул. Центральній, буд. 175, у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 2,0000 га 

відповідно до доданої схеми розташування земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована за межами с. Дібрівне  

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

рішення десятої (28) сесії сьомого скликання від 06 грудня 2018 року зазначена у 

клопотанні земельна ділянка не входить до переліку земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення за межами населених  пунктів  на землях 

Городнянської міської ради  по першочерговому виділенню земель у власність 

для ведення особистого селянського господарства. 

 

12. Відмовити громадянину Ларченку Артему Михайловичу,  що мешкає в 

с. Смичин по вул. Центральній, буд. 205, у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 2,0000 га 

відповідно до доданої схеми розташування земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована за межами с. Дібрівне  

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

рішення десятої (28) сесії сьомого скликання від 06 грудня 2018 року зазначена у 

клопотанні земельна ділянка не входить до переліку земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення за межами населених  пунктів  на землях 

Городнянської міської ради  по першочерговому виділенню земель у власність 

для ведення особистого селянського господарства. 

 

13. Відмовити громадянці Спутай Олені Миколаївні,  що мешкає в                        

м. Городня по вул. Чумака, буд. 7, у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 2,0000 га 

відповідно до доданої схеми розташування земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована за межами с. Сеньківка  

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

рішення десятої (28) сесії сьомого скликання від 06 грудня 2018 року зазначена у 

клопотанні земельна ділянка не входить до переліку земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення за межами населених  пунктів  на землях 

Городнянської міської ради  по першочерговому виділенню земель у власність 

для ведення особистого селянського господарства. 



 

14. Відмовити громадянину Ткачу Миколі Івановичу,  що мешкає в                       

м. Городня по вул. Жовтнева, буд. 77, кв. 2, у наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 

2,0000 га відповідно до доданої схеми розташування земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами               

с. Сеньківка  Городнянського району  Чернігівської області в зв’язку з тим, що 

відповідно до рішення десятої (28) сесії сьомого скликання від 06 грудня 2018 

року зазначена у клопотанні земельна ділянка не входить до переліку земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення за межами населених  пунктів  на 

землях Городнянської міської ради  по першочерговому виділенню земель у 

власність для ведення особистого селянського господарства. 

 

15. Відмовити громадянці Целуйко Валентині Миколаївні,  що мешкає в                

м. Городня по вул. Саговського, буд. 30, у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 2,0000 га 

відповідно до доданої схеми розташування земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована за межами с. Сеньківка  

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

рішення десятої (28) сесії сьомого скликання від 06 грудня 2018 року зазначена у 

клопотанні земельна ділянка не входить до переліку земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення за межами населених  пунктів  на землях 

Городнянської міської ради  по першочерговому виділенню земель у власність 

для ведення особистого селянського господарства. 

 

16. Відмовити громадянину Тарнавському Ігорю Івановичу,  що мешкає в            

м. Городня по вул. Пушкіна, буд. 40, у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 2,0000 га 

відповідно до доданої схеми розташування земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована за межами с. Сеньківка  

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

рішення десятої (28) сесії сьомого скликання від 06 грудня 2018 року зазначена у 

клопотанні земельна ділянка не входить до переліку земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення за межами населених  пунктів  на землях 

Городнянської міської ради  по першочерговому виділенню земель у власність 

для ведення особистого селянського господарства. 

 

17. Відмовити громадянину Олексієнко Віктору Миколайовичу,  що мешкає 

в м. Городня по 2 пров. Зарічному, буд. 44, у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 2,0000 га 

відповідно до доданої схеми розташування земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована за межами с. Сеньківка  

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

рішення десятої (28) сесії сьомого скликання від 06 грудня 2018 року зазначена у 

клопотанні земельна ділянка не входить до переліку земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення за межами населених  пунктів  на землях 



Городнянської міської ради  по першочерговому виділенню земель у власність 

для ведення особистого селянського господарства. 

 

18. Відмовити громадянці Спутай Наталії Миколаївні,  що мешкає в                     

м. Городня по вул. Чумака, буд. 7, кв. 3, у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 2,0000 га 

відповідно до доданої схеми розташування земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована за межами с. Сеньківка  

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

рішення десятої (28) сесії сьомого скликання від 06 грудня 2018 року зазначена у 

клопотанні земельна ділянка не входить до переліку земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення за межами населених  пунктів  на землях 

Городнянської міської ради  по першочерговому виділенню земель у власність 

для ведення особистого селянського господарства. 

 

19. Відмовити громадянці Федіні Наталії Григорівні, що мешкає в                         

м. Городня по 1 пров. Свято - Миколаївській, буд. 10, кв. 6, у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею – 2,0000 га відповідно до доданої схеми розташування земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами               

с. Сеньківка  Городнянського району  Чернігівської області в зв’язку з тим, що 

відповідно до рішення десятої (28) сесії сьомого скликання від 06 грудня 2018 

року зазначена у клопотанні земельна ділянка не входить до переліку земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення за межами населених  пунктів  на 

землях Городнянської міської ради  по першочерговому виділенню земель у 

власність для ведення особистого селянського господарства. 

 

20. Відмовити громадянину Криволапу Олександру Анатолійовичу,  що 

мешкає в м. Городня по вул. Петрівській, буд. 40, у наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 

2,0000 га відповідно до доданої схеми розташування земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами                    

с. Берилівка Городнянського району  Чернігівської області в зв’язку з тим, що 

відповідно до рішення десятої (28) сесії сьомого скликання від 06 грудня 2018 

року зазначена у клопотанні земельна ділянка не входить до переліку земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення за межами населених  пунктів  на 

землях Городнянської міської ради  по першочерговому виділенню земель у 

власність для ведення особистого селянського господарства. 
 

  21. Відмовити громадянину Жадченку Антону Андрійовичу,  що мешкає 

в м. Городня по вул. Чернігівській, буд. 29, кв. 1, у наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 

2,0000 га відповідно до доданої схеми розташування земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами                    

с. Берилівка  Городнянського району  Чернігівської області в зв’язку з тим, що 

відповідно до рішення десятої (28) сесії сьомого скликання від 06 грудня 2018 

року зазначена у клопотанні земельна ділянка не входить до переліку земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення за межами населених  пунктів  на 



землях Городнянської міської ради  по першочерговому виділенню земель у 

власність для ведення особистого селянського господарства. 

 

22. Відмовити громадянину Ткачу Юрію Миколайовичу,  що мешкає в                 

м. Городня по вул. Чернігівській, буд. 29, кв. 1 у наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 

2,0000 га відповідно до доданої схеми розташування земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами                    

с. Берилівка  Городнянського району  Чернігівської області в зв’язку з тим, що 

відповідно до рішення десятої (28) сесії сьомого скликання від 06 грудня 2018 

року зазначена у клопотанні земельна ділянка не входить до переліку земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення за межами населених  пунктів  на 

землях Городнянської міської ради  по першочерговому виділенню земель у 

власність для ведення особистого селянського господарства. 

 

23. Відмовити громадянину Кучерявенку Олексію Миколайовичу,  що 

мешкає в м. Городня по вул. Жовтневій, буд. 34, у наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 

2,0000 га відповідно до доданої схеми розташування земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами                     

с. Берилівка  Городнянського району  Чернігівської області в зв’язку з тим, що 

відповідно до рішення десятої (28) сесії сьомого скликання від 06 грудня 2018 

року зазначена у клопотанні земельна ділянка не входить до переліку земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення за межами населених  пунктів  на 

землях Городнянської міської ради  по першочерговому виділенню земель у 

власність для ведення особистого селянського господарства. 

 

24. Відмовити громадянці Стародубець Ірині Сергіївні,  що мешкає в                   

м. Городня по вул. Незалежності, буд. 74, кв. 3, у наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 

2,0000 га відповідно до доданої схеми розташування земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами                  

с. Сеньківка  Городнянського району  Чернігівської області в зв’язку з тим, що 

відповідно до рішення десятої (28) сесії сьомого скликання від 06 грудня 2018 

року зазначена у клопотанні земельна ділянка не входить до переліку земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення за межами населених  пунктів  на 

землях Городнянської міської ради  по першочерговому виділенню земель у 

власність для ведення особистого селянського господарства. 

 

25. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

Городнянської міської ради з питань комунальної власності, земельних відносин 

та охорони природи. 

 
 

 

Міський голова                                                                                              А.І. Богдан 


