
 

                                                                                                   проект                  

УКРАЇНА 

Г О Р О Д Н Я Н С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А   

Р І Ш Е Н Н Я  

 (двадцять друга (40) сесія 7 скликання ) 

 

 

 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про затвердження проектів із землеустрою 

щодо виділення земельних ділянок для 

громадського пасовища на землях 

Городнянської міської ради 

 

 

     Розглянувши проекти із землеустрою щодо виділення земельних ділянок 

для сінокосіння  на землях Городнянської міської ради, керуючись ст. 25, 26 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  Земельним Кодексом 

України, Городнянська міська рада 

 

В И Р І Ш И ЛА:   

                                                                        

      1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки у 

комунальну власність Городнянської міської ради для сінокосіння та випасання 

худоби (01.08) з метою створення громадського пасовища. Земельна ділянка 

розташована за межами с. Стовпівка,  Городнянського району, Чернігівської 

області кадастровий № 7421483200:04:000:3357 загальною площею – 11,7084 га, 

кадастровий № 7421483200:04:000:3374 загальною площею – 24,2682 га.,  

 

2. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки у 

комунальну власність Городнянської міської ради для сінокосіння та випасання 

худоби (01.08) з метою створення громадського пасовища. Земельна ділянка 

розташована за межами с. Мощенка, Городнянського району, Чернігівської 

області кадастровий № 7421486800:04:000:0867 загальною площею – 32,8073 га. 

 

3. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки у 

комунальну власність Городнянської міської ради для сінокосіння та випасання 

худоби (01.08) з метою створення громадського пасовища. Земельна ділянка 

розташована за межами м. Городня, Городнянського району, Чернігівської області 

кадастровий № 7421410000:05:000:3722 загальною площею – 18,6371 га, 

кадастровий № 7421410000:05:000:3725 загальною площею – 23,4928 га.  

 



4. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки у 

комунальну власність Городнянської міської ради для сінокосіння та випасання 

худоби (01.08) з метою створення громадського пасовища. Земельна ділянка 

розташована за межами с. Солонівка, Городнянського району, Чернігівської 

області кадастровий № 7421488000:02:000:4432 загальною площею – 19,1541 га, 

кадастровий № 7421488000:02:000:3727 загальною площею – 17,8413 га.  

 

5. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки у 

комунальну власність Городнянської міської ради для сінокосіння та випасання 

худоби (01.08) з метою створення громадського пасовища. Земельна ділянка 

розташована за межами с. Полісся, Городнянського району, Чернігівської області 

кадастровий № 7421487300:02:000:3555 загальною площею – 37,9926 га, 

кадастровий № 7421487300:02:000:1108 загальною площею – 16,9951 га.  

 

6. 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 

 


