
 

                                                                                                                   

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  

 (чотирнадцята (32) сесія 7 скликання ) 

 

 

від  23 травня  2019 року 

        м. Городня 

 

Про розробку проектів із землеустрою 

щодо виділення земельних ділянок для 

сінокосіння і випасання худоби на землях 

Городнянської міської ради 

 

 

     Розглянувши звернення громадян населених пунктів міської ради щодо 

виділення земельних ділянок для сінокосіння і випасання худоби на землях 

Городнянської міської ради, керуючись ст. 25,  26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, Земельним Кодексом України, Городнянська  

міська рада 

В И Р І Ш И ЛА:                

    

1. Виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

комунальну власність Городнянській міській раді для сінокосіння і випасання 

худоби з метою створення громадського пасовища. Земельна ділянка 

розташована за межами населеного пункту с. Мощенка Городнянського району 

Чернігівської області орієнтовною  площею – 37,0000 га з земель не наданих у 

власність та користування. 

 

        2. Виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

комунальну власність Городнянській міській раді для сінокосіння і випасання 

худоби з метою створення громадського пасовища. Земельна ділянка 

розташована за межами населеного пункту с. Сеньківка  Городнянського 

району Чернігівської області орієнтовною  площею – 28,0000 га з земель не 

наданих у власність та користування.                                      

 

 3. Виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

комунальну власність Городнянській міській раді для сінокосіння і випасання 

худоби з метою створення громадського пасовища. Земельна ділянка 

розташована за межами населеного пункту с. Стовпівка  Городнянського 

району Чернігівської області орієнтовною  площею – 43,0000 га з земель не 

наданих у власність та користування.        

                               



    4. Виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

комунальну власність Городнянській міській раді для сінокосіння і випасання 

худоби з метою створення громадського пасовища. Земельна ділянка 

розташована за межами населеного пункту с. Солонівка  Городнянського 

району Чернігівської області орієнтовною  площею – 89,0000 га з земель не 

наданих у власність та користування.                                      

 

5. Виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

комунальну власність Городнянській міській раді для сінокосіння і випасання 

худоби з метою створення громадського пасовища. Земельна ділянка 

розташована за межами населеного пункту с. Хотівля  Городнянського району 

Чернігівської області орієнтовною  площею – 31,0000 га з земель не наданих у 

власність та користування.                                      

 

  6. Виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

комунальну власність Городнянській міській раді для сінокосіння і випасання 

худоби з метою створення громадського пасовища. Земельна ділянка 

розташована за межами населеного пункту с. Кузничі  Городнянського району 

Чернігівської області орієнтовною  площею – 30,0000 га з земель не наданих у 

власність та користування.                                      

 

 7. Виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

комунальну власність Городнянській міській раді для сінокосіння і випасання 

худоби з метою створення громадського пасовища. Земельна ділянка 

розташована за межами населеного пункту с. Полісся  Городнянського району 

Чернігівської області орієнтовною  площею – 120,0000 га з земель не наданих у 

власність та користування.                                      

       

8. Виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

комунальну власність Городнянській міській раді для сінокосіння і випасання 

худоби з метою створення громадського пасовища. Земельна ділянка 

розташована за межами населеного пункту м. Городня  Городнянського району 

Чернігівської області орієнтовною  площею – 51,4512 га з земель не наданих у 

власність та користування.   

                                   

9. 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 

 


