
                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

        м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр.  Дубовій Н.В. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 Розглянувши заяву гр. Дубової Н.В.  та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                           ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Дубова Наталія Володимирівна 

м. Городня, 

пров. Петрівський, буд. 21 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Альошинське 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 



                                                                                 

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

        м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Хихлусі С. В. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 Розглянувши заяву гр. Хихлухи С. В. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Хихлуха Сергій Васильович 

Городнянський район, 

с. Володимирівка 

вул. Маругівська, буд. 4 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Володимирівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Ватоліній Л.Т. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 Розглянувши заяву гр. Ватоліної Л.Т. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Ватоліна Любов Тимофіївна 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Молойка, буд. 6 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Гончар М.М. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 Розглянувши заяву гр. Гончар М.М. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Гончар Марія Михайлівна 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Набережна, буд. 82а 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Ушак В.М. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 Розглянувши заяву гр. Ушака В.М.  та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Ушак Віталій Миколайович 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Набережна, буд. 54 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Чорній Т.П. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 Розглянувши заяву гр. Чорної Т.П. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Чорна Тамара Павлівна 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Маркова, буд. 120 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Пархоменку П.П. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 Розглянувши заяву гр. Пархоменка П.П. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Пархоменко Петро Петрович 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Широка, буд. 25а 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Гончар В. Г. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 Розглянувши заяву гр. Гончар В. Г. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Гончар Валентина Герасимівна 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Набережна, буд. 42 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Гончар Т.Д. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 Розглянувши заяву гр. Гончар Т.Д. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Гончар Тамара Дмитрівна 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Маркова, буд. 37 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Кондратенку В.С. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 Розглянувши заяву гр. Кондратенка В.С. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Кондратенко Володимир Сергійович 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Широка, буд. 30а 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                 

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Іцко Н.М. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 Розглянувши заяву гр. Іцко Н.М. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Іцко Надія Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Маркова, буд. 78 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Сороці Г.П. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 Розглянувши заяву гр. Сороки Г.П. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Сорока Галина Петрівна 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Молойка, буд. 22 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Бурбі М.Д. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 Розглянувши заяву гр. Бурби М.Д. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Бурба Микола Дмитрович  

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Широка, буд. 37  

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Пиниці О.Г. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 Розглянувши заяву гр. Пиниці О.Г. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Пиниця Олександр Григорович 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Маркова, буд. 131 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Меховській Л.І. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 Розглянувши заяву гр. Меховської Л.І. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Меховська Людмила Іванівна 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Підлісна, буд. 19 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документаційії, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Малофей В.В. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 Розглянувши заяву гр. Малофей В.В. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Малофей Валентина Валентинівна 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Маркова, буд. 24 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Чорному М.П. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 Розглянувши заяву гр. Чорного М.П. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Чорний Михайло Пилипович 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Маркова, буд. 117 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Борковському Б.О. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 Розглянувши заяву гр. Борковського Б.О. та технічні матеріали щодо 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись 

ст. 25,             ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Земельним Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Борковський Борис Олександрович 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Набережна, буд. 94 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Молойко П.М. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 Розглянувши заяву гр. Молойко П.М. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Молойко Парасковія Михайлівна 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Підлісна, буд. 65 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Сороці К.С. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 Розглянувши заяву гр. Сороки К.С. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Сорока Катерина Степанівна 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Набережна, буд. 5 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Маклюк В.Г. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 Розглянувши заяву гр. Маклюк В.Г. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Маклюк Валентини Григорівна 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Набережна, буд. 104 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Богдану О.А. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 Розглянувши заяву гр. Богдана О.А. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Богдан Олександр Анатолійович 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Підлісна, буд. 31 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Капцошу В.В. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 Розглянувши заяву гр. Капцоша В.В. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Капцош Василь Васильович 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Маркова, буд. 126 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Байковій О.Г. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 Розглянувши заяву гр. Байкової О.Г. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Байкова Ольга Григорівна  

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Набережна, буд. 33 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Часовнікову Ю.В. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 Розглянувши заяву гр. Часовнікова Ю.В. та технічні матеріали щодо 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись 

ст. 25,             ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Земельним Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Часовніков Юрій Володимирович 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Широка, буд. 23 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Тупик С.М. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 Розглянувши заяву гр. Тупик С.М. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Тупик Світлана Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Маркова, буд. 1а 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Чорній Л.І. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 Розглянувши заяву гр. Чорної Л.І. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Чорна Лідія Іванівна 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Маркова, буд. 134 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Петренку В.І. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 Розглянувши заяву гр. Петренка В.І. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Петренко Василь Іванович 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Маркова, буд. 41 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Потапенку В.І. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 Розглянувши заяву гр. Потапенка В.І. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Потапенко Василь Іванович 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Маркова, буд. 13 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Паську О.Г. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 Розглянувши заяву гр. Паська О.Г. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Пасько Олександр Григорович  

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Набережна, буд. 19 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Шебеті В.І. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 Розглянувши заяву гр. Шебета В.І. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Шебета Василь Іванович 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Широка, буд. 18 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Буші П.М. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 Розглянувши заяву гр. Буші П.М. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Буша Петро Михайлович 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Підлісна, буд. 28 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Бачуриній Л.І. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 Розглянувши заяву гр. Бачуриної Л.І. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Бачурина Любов Іванівна 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Широка, буд. 38а 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Чугай Н.І. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 Розглянувши заяву гр. Чугай Н.І. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Чугай Надія Іванівна 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Маркова, буд. 46 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Медвідь О.А. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 Розглянувши заяву гр. Медвідь О.А. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Медвідь Олена Анатоліївна 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Маркова, буд. 10 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Тупик В.В. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 Розглянувши заяву гр. Тупик В.В. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Тупик Віра Василівна 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Маркова, буд. 25 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Скуридіній Н.Ю. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 Розглянувши заяву гр. Скуридіної Н.Ю. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Скуридіна Ніна Юхимівна 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Маркова, буд. 7 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Чорному І.Г. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 Розглянувши заяву гр. Чорного І.Г. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Чорний Іван Григорович 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Підлісна, буд. 16 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Гончаренко Л.В. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 Розглянувши заяву гр. Гончаренко Л.В. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Гончаренко Лариса Володимирівна 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Маркова, буд. 9а 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Кондратенко Є.А. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 Розглянувши заяву гр. Кондратенко Є.А.  та технічні матеріали щодо 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись 

ст. 25, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Земельним Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Кондратенко Євгеній Анатолійович 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Малойка, буд. 32 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Павленко Г.Г. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 Розглянувши заяву гр. Павленко Г.Г. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Павленко Ганна Григорівна 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Набережна, буд. 106 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Маклюк О.Ф. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 Розглянувши заяву гр. Маклюк О.Ф. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Маклюк Ольга Федорівна  

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Маркова, буд. 50 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Гончар В.В. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 Розглянувши заяву гр. Гончар В.В. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Гончар Володимир Валерійович  

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Маркова, буд. 49 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Сороці І.Д. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 Розглянувши заяву гр. Сороки І.Д. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Сорока Іван Дмитрович 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Широка, буд. 8 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Вижгородько П.С. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 Розглянувши заяву гр. Вижгородько П.С. та технічні матеріали щодо 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись 

ст. 25,             ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Земельним Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Вижгородько Парасковія Сидорівна 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Маркова, буд. 52 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                 

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Гончаренко Л.Г. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 Розглянувши заяву гр. Гончаренко Л.Г. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Гончаренко Людмила Григорівна  

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Маркова, буд. 1 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Грабовець М.Ф. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 Розглянувши заяву гр. Грабовець М.Ф. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Грабовець Марія Федорівна 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Підлісна, буд. 89 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Сороці В.П. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 Розглянувши заяву гр. Сороки В.П. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Сорока Валентина Петрівна 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Набережна, буд. 11 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Індучному В.А. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 Розглянувши заяву гр. Індучного В.А. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Індучний Віктор Анатолійович 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Маркова, буд. 22 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Єрьоменко Г.Д.  на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 Розглянувши заяву гр. Єрьоменко Г.Д.  та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Єрьоменко Ганна Дмитрівна  

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Широка, буд. 22 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Тупик В.О. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 Розглянувши заяву гр. Тупик В.О. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Тупик Валентина Олексіївна  

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Маркова, буд. 27 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Індучній В.С. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 Розглянувши заяву гр. Індучної В.С. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Індучна Валентина Савеліївна   

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Маркова, буд. 34 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Гончаренку А.В. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 Розглянувши заяву гр. Гончаренка А.В. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Гончаренко Андрій Віталійович 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Широка, буд. 7 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Маклюк А.І. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 Розглянувши заяву гр. Маклюк А.І. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Маклюк Анастасія Іванівна  

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Підлісна, буд. 85 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                 

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Горелько Г.В. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 Розглянувши заяву гр. Горелько Г.В. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Горелько Ганна Василівна  

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Широка, буд. 43 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Чугаю А.М. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 Розглянувши заяву гр. Чугая А.М. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Чугай Анатолій Миколайович  

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Маркова, буд. 67 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Турчин Г.Т. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 Розглянувши заяву гр. Турчин Г.Т. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Турчин Ганна Тимофіївна  

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Маркова, буд. 123 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Сороці М.Ф. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 Розглянувши заяву гр. Сороки М.Ф. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Сорока Марія Федорівна  

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Маркова, буд. 68 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Турчин М.Н. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 Розглянувши заяву гр. Турчин М.Н. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Турчин Марія Назарівна  

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Підлісна, буд. 37 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Бондаренко Н.М. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 Розглянувши заяву гр. Бондаренко Н.М. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Бондаренко Надія Миколаївна  

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Набережна, буд. 52 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Мелешко Т.В. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 Розглянувши заяву гр. Мелешко Т.В. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Мелешко Тетяна Володимирівна  

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Маркова, буд. 103 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Тупик С.Г. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 Розглянувши заяву гр. Тупик С.Г. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Тупик Світлана Григорівна  

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Набережна, буд. 28 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Гончар Т.М. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 Розглянувши заяву гр. Гончар Т.М. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Гончар Тетяна Михайлівна  

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Маркова, буд. 35 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Гончар Л.К. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 Розглянувши заяву гр. Гончар Л.К. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Гончар Любов Кирилівна  

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Набережна, буд. 110 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Клопу А.І. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 Розглянувши заяву гр. Клопа А.І. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Клоп Анатолій Іванович  

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Маркова, буд. 74а 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Рухало Н.К. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 Розглянувши заяву гр. Рухало Н.К. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Рухало Ніна Карпівна  

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Набережна, буд. 72 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Канадибу І.А. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 Розглянувши заяву гр. Канадиба І.А. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Канадиб Ігор Анатолійович 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Широка, буд. 34 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Півень Л.Д. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 Розглянувши заяву гр. Півень Л.Д. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Півень Любов Дмитрівна 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Набережна, буд. 8 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                 

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Тупик В.Г. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 Розглянувши заяву гр. Тупик В.Г. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Тупик Вадим Григорович 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Маркова, буд. 105 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Шебеті В.В. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 Розглянувши заяву гр. Шебета В.В. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Шебета Василь Володимирович 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Широка, буд. 16 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Костирці М.П. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 Розглянувши заяву гр. Костирка М.П. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Костирко Микола Прокопович 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Набережна, буд. 29 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                 

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Крюку М.І. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 Розглянувши заяву гр. Крюка М.І. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Крюк Микола Іванович 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Маркова, буд. 69 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Стегайлі В.М. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 Розглянувши заяву гр. Стегайли В.М. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Стегайло Віра Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Маркова, буд. 48 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Чорному М.І. ради  Чернігівської 

області 

 Розглянувши заяву гр. Чорного М.І. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Чорний Михайло Іванович 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Підлісна, буд. 6 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Пархоменку К.П. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 Розглянувши заяву гр. Пархоменка К.П. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Пархоменко Костянтин Петрович 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Молойка, буд. 20 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Голован К.М. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 Розглянувши заяву гр. Голован К.М. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Голован Катерина Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Підлісна, буд. 79 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                 

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Малофій Н.М. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 Розглянувши заяву гр. Малофій Н.М. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Малофій Надія Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Маркова, буд. 51а 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Чугай Н.Д. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 Розглянувши заяву гр. Чугай Н.Д. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Чугай Ніна Дмитрівна 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Маркова, буд. 5 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Самохіну В.Г. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 Розглянувши заяву гр. Самохіна В.Г. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Самохін Володимир Григорович 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Маркова, буд. 111 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Вороні Г.І. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 Розглянувши заяву гр. Ворони Г.І. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Ворона Ганна Іванівна 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Маркова, буд. 118 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Коценко К.Ф. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 Розглянувши заяву гр. Коценко К.Ф. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Коценко Катерина Федорівна 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Широка, буд. 34а 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Кондратенко А.О. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 Розглянувши заяву гр. Кондратенко А.О. та технічні матеріали щодо 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись 

ст. 25, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Земельним Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Кондратенко Алла Олександрівна 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Маркова, буд. 5 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                 

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Меховській Н.В. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 Розглянувши заяву гр. Меховської Н.В. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Меховська Наталія Василівна 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Широка, буд. 32а 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                 

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Тупик Н.Ф. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 Розглянувши заяву гр. Тупик Н.Ф. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Тупик Наталія Федорівна 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Маркова, буд. 76 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Стародубець В.В. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 Розглянувши заяву гр. Стародубець В.В. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Стародубець Валентина 

Володимирівна                       

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Набережна, буд. 14 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Клоп О.А. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 Розглянувши заяву гр. Клопа О.А. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Клоп Олександр Андрійович 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Молойка, буд. 10 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Тупику І.І. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 Розглянувши заяву гр. Тупика І.І. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Тупик Іван Ісакович             

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Маркова, буд. 17 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Колинько В.П. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 Розглянувши заяву гр. Колинько В.П. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Колинько Віра Петрівна 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Широка, буд. 5 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Пархоменку О.П. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 Розглянувши заяву гр. Пархоменка О.П. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Пархоменко Олександр Петрович  

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Широка, буд. 42 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Пиниці В.А. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 Розглянувши заяву гр. Пиниці В.А.. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Пиниця Валентина Антонівна 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Маркова, буд. 114 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Бояриновій Г.Г. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 Розглянувши заяву гр. Бояринової Г.Г. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Бояринова Ганна Гаврилівна 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Підлісна, буд. 91 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Кені В.І. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 Розглянувши заяву гр. Кені В.І. та технічні матеріали щодо надання дозволу 

на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним Кодексом 

України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Кеня Василь Іванович  

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Широка, буд. 25б 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                 

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Чорній В.І. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 Розглянувши заяву гр. Чорної В.І. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Чорна Валентина Іванівна 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Молойка, буд. 30 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Коваленку В.Г. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 Розглянувши заяву гр. Коваленка В.Г. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Коваленко Володимир Григорович 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Маркова, буд. 128 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Гончар В.І. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 Розглянувши заяву гр. Гончар В.І. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Гончар Віра Іванівна    

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Широка, буд. 25в 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Козел Н.І. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 Розглянувши заяву гр. Козел Н.І. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Козел Надія Іванівна              

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Маркова, буд. 61 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                 

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Пиниці В.П. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 Розглянувши заяву гр. Пиниці В.П. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Пиниця Василь Петрович              

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Підлісна, буд. 30 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Нянченко В.В. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 Розглянувши заяву гр. Нянченко В.В. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Нянченко Володимир 

Володимирович              

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Підлісна, буд. 61 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Молойко В.М. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 Розглянувши заяву гр. Молойка В.М. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Молойко Володимир Миколайович              

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Маркова, буд. 4 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                 

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Чорному Г.А. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 Розглянувши заяву гр. Чорного Г.А. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Чорний Григорій Андрійович              

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Маркова, буд. 45 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                 

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Стародубцю О.В. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 Розглянувши заяву гр. Стародубця О.В. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Стародубець Олександр Вікторович               

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Широка, буд. 39 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                 

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Тупику М.М. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 Розглянувши заяву гр. Тупика М.М. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Тупик Михайло Михайлович             

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Маркова, буд. 29 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                 

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Турчину М.І. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 Розглянувши заяву гр. Турчина М.І. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Турчин Микола Іванович              

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Набережна, буд. 26 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                 

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Тупик П.М. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 Розглянувши заяву гр. Тупик П.М. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Тупик Парасковія Максимівна              

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Набережна, буд. 9 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Трифоновій В.Г. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 Розглянувши заяву гр. Трифонової В.Г. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Трифонова Віра Григорівна              

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Набережна, буд. 84 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Буші Т.Д. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 Розглянувши заяву гр. Буші Т.Д. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Буша Тетяна Дмитрівна              

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Набережна, буд. 25а 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Заєць В.І. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 Розглянувши заяву гр. Заєць В.І. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Заєць Віра Іванівна              

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Широка, буд. 44 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Бурдукало Л.В. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 Розглянувши заяву гр. Бурдукало Л.В. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Бурдукало Любов Василівна               

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Підлісна, буд. 83 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                 

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Чорному Ф.П. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 Розглянувши заяву гр. Чорного Ф.П. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Чорний Федір Пилипович               

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Маркова, буд. 138а 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                 

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Виноградову М.О. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 Розглянувши заяву гр. Виноградова М.О. та технічні матеріали щодо 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись 

ст. 25, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Земельним Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Виноградов Микола Олександрович               

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Молойка, буд. 14 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Бояриновій Л.В. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 Розглянувши заяву гр. Бояринової Л.В. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Бояринова Лариса Володимирівна               

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Маркова, буд. 138б 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Марченку О.М. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 Розглянувши заяву гр. Марченка О.М. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Марченко Олексій Михайлович               

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Підлісна, буд. 23 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Меховському Ю.Г. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 Розглянувши заяву гр. Меховського Ю.Г. та технічні матеріали щодо 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись 

ст. 25,             ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Земельним Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Меховський Юрій Григорович               

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Маркова, буд. 115 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                 

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Логинову О.Д. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 Розглянувши заяву гр. Логинова О.Д. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Логинов Олександр Дмитрович               

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Підлісна, буд. 8 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Болотяну І.Ф. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 Розглянувши заяву гр. Болотяна І.Ф. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Болотян Ігор Федорович               

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Набережна, буд. 27 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Мойсеєнко О.Д. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 Розглянувши заяву гр. Мойсеєнко О.Д. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Мойсеєнко Олена Дмитрівна               

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Маркова, буд. 130 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                 

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Журилі М.М. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 Розглянувши заяву гр. Журила М.М. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Журило Марфа Матвіївна               

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Широка, буд. 30 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                 

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Горелько В.В. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 Розглянувши заяву гр. Горелько В.В. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Горелько Валентина Василівна                

м. Городня, 

вул. Перемоги, буд. 75, кв. 4 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Сігорі Н.М. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 Розглянувши заяву гр. Сігори Н.М. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Сігора Надія Миколаївна                   

Городнянський район, 

с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 146 

0,5000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Смичин 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 



                                                                                  

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  

(двадцять перша (39) сесія 7 скликання ) 

від  05 лютого  2020 року 

м. Городня 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність            

гр. Савості О.В. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 Розглянувши заяву гр. Савости О.В. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись ст. 25,             

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, Городнянська  міська рада  

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

1.1 Савоста Олександр Васильович                   

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Підлісна, буд. 17 

1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Смичин 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

проектної документації, яка підлягає погодженню та затвердженню відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3.   Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 4. 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 

 


