
 

                                                                                                                            

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 надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Мелешко М.Г. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Мелешко М.Г. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Мелешко Максим Григорович 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 116 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Костирко П.О. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Костирко Парасковія Олексіївна 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Чернігівська, буд. 22 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Лахнеко В.Я. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Лахнеко В.Я. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Лахнеко Віра Яковлівна 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 200 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Васильченко О.М. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Васильченко Олена Миколаївна 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Чернігівська, буд. 7 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Голован В.Т. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Голован Віра Терентіївна 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 115 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Голован Н.А. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Голован Н.А. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Голован Ніна Андріївна  

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 114а 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Мозоль П.П. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Мозоль Парасковія Пилипівна 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 198 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Борсуку М.В. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Борсук Микола Васильович 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 183 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Шандар Г.І. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Шандар Ганна Іванівна 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 94 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Головану В. В. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Голован Валерій Володимирович 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 7 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Кулазі Н.І. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Кулага Надія Іванівна 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 151 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Чех З.Д. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Чех З.Д. та технічні матеріали щодо надання дозволу 

на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із 

земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Чех Зінаїда Демидівна 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 204 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Кулазі В.Г. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Кулага Василь Григорович 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 194 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Герман О.В. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Герман Олена Володимирівна 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Заводська, буд. 18 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Масляній В.І. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Масляна Валентина Іванівна 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Заводська, буд. 5 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Болотян В.Д. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Болотян В.Д. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Болотян Віра Дем’янівна  

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 233 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Болотян Л.А. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Болотян Л.А. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Болотян Любов Андріївна 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 119 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  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.В. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Маклюк Ольга Василівна 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 178 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Грищенко В.К. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 

 Розглянувши заяву гр. Грищенко В.К. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Грищенко Віра Костянтинівна 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 85 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Науменку І.Т. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Науменка І.Т. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Науменко Іван Трохимович 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 215 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Авраменко О.О. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 

 Розглянувши заяву гр. Авраменко О.О. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Авраменко Олена Олександрівна 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Чернігівська, буд. 4 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Кострубі Т.М. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Коструба Тетяна Михайлівна 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 192 

1,3000 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 6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Чеху В.В. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Чеха В.В. та технічні матеріали щодо надання дозволу 

на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із 

земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Чех Владислав Володимирович 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 181 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Головану А.З. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Голована А.З. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Голован Анатолій Зіновійович  

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Заводська, буд. 26 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Головану А.І. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Голован Анатолій Іванович 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 227 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Молойку Ю.І. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Молойка Ю.І. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Молойко Юрій Іванович 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 177 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Скороход О.О. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Скороход О.О. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Скороход Ольга Олександрівна 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 124 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Мозоль П.Ф. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Мозоль Петро Філаретович 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 96 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Гончаренку О.І. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 

 Розглянувши заяву гр. Гончаренка О.І. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Гончаренко Олександр Іванович 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 176 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Масло К.М. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Масло Катерина Миколаївна 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Заводська, буд. 33 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Бурдукало Н.М. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Бурдукало Ніна Максимівна 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Заводська, буд. 21 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Кондратенко Ю.В. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 

 Розглянувши заяву гр. Кондратенко Ю.В. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Кондратенко Юлія Валентинівна   

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Заводська, буд. 28 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Мозоль Н.І. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Мозоль Надія Іванівна   

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 126 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Ткачу В.В. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Ткач Василь Віталійович    

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 195 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Кутас Т.І. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Кутас Т.І. та технічні матеріали щодо надання дозволу 

на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із 

земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Кутас Тетяна Іванівна   

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Заводська, буд. 38 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Чорному О.А. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Чорний Олександр Андрійович   

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 241 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Бойковій Н.М. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Бойкова Ніна Миколаївна   

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 121 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Болотян Н.С. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Болотян Н.С. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Болотян  Надія Семенівна 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Заводська, буд. 42 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Молойко З.О. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Молойко З.О. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Молойко Зоя Олександрівна   

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 149 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Кашпуру Ю.М. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 

 Розглянувши заяву гр. Кашпура Ю.М. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Кашпур Юрій Миколайович   

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 171 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Ковган Н.М. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Ковган Наталія Михайлівна   

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 120 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Головану Д.Ф. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Голована Д.Ф. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Голован Дмитро Федорович  

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Заводська, буд. 34 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Шанойлу М.Р. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Шанойла М.Р. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Шанойло Микола Романович  

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Заводська, буд. 53 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Лашук К.Т. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Лашук К.Т. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Лашук Ксенія Тимофіївна 

Городнянський район, с. Дібрівне 

вул. Широка, буд. 32 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Костенко А.К. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Костенко А.К. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Костенко Анастасія Костянтинівна 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 31 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Головану Д.О. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Голован Денис Олександрович 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 77 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Вороб`ю М.М. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Вороб`я М.М.  та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Воробей Михайло Миколайович 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 116а 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Гончар О.В. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Гончар Олександр Васильович 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 103 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Польській К.О. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 

 Розглянувши заяву гр. Польської К.О.  та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Польська Катерина Олександрівна  

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 162 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Твердій В.П. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Тверда Валентина Петрівна 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Заводська, буд. 44 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Малофею П.Х. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Малофея П.Х.  та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Малофей Петро Харитонович  

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 128 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Рожку О.М. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Рожок Олександр Миколайович 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 108 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Горелько Н.І. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Горелько Ніна Іванівна 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 130 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  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.М. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Пиниця Олег Миколайович 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Заводська, буд. 36 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Копитько Г.В. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Копитько Галина Василівна 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 153 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Новик Ю.В. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Новик Ю.В.  та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Новик Юлія Володимирівна 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 56 

1,3000 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 6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Лопушко О.В. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Лопушко Олександр 

Володимирович                 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Заводська, буд. 32 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Голован Є.Ф. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Голован Є.Ф. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Голован Євдокія Федорівна 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 58 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Молойку М.В. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Молойко Михайло Валентинович 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 6 

1,3000 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  6  місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Заєць Є.М. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Заєць Є.М. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Заєць Єфросинія Михайлівна 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 40 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Меховській Г.Т. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Меховська Ганна Тимофіївна 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 39 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Савченко В.П. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Савченко Віра Петрівна 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 201 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Голован А.В. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Голован Антоніна Василівна 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 79 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Тюрину М.М. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Тюрин Микола Миколайович 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Заводська, буд. 12 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Бурдукало Н.Р. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 

 Розглянувши заяву гр. Бурдукало Н.Р. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Бурдукало Надія Родіонівна 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 161 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Даниленку О.М. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Даниленко Олександр 

Миколайович                     

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 8 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Пастуху В.О. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Пастух Володимир Олексійович 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 4 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Каржавіну В.І. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Каржавін Володимир Іванович 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 13 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Маклюку П.А. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Маклюка П.А. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Маклюк Павло Андрійович 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 61 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Любимській Н.Ф. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Любимська Ніна Федорівна 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 49 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Ушаку О.А. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Ушак Олександр Андрійович 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 193 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Мозоль Н.І. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Мозоль Ніна Іванівна 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 102 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Фроловій Л.Ф. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Фролової Л.Ф. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Фролова Любов Федорівна 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 15 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Зайцю В.В. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Заяць Віктор Васильович 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 21 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Любимській Г.І. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Любимська Ганна Іванівна 

Городнянський район, м. Городня 

1 пров. Ювілейний, буд. 12 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Бойковій М.Ф. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Бойкова Марія Федотівна 

Городнянський район, с. Хрипівка 

вул. 1 Травня, буд. 2 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Швець А.Г. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Швець Анастасія Григорівна 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 3 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Редько У.К. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Редько У.К. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Редько Уляна Кирилівна 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 10 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Скороходу М.Г. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 

 Розглянувши заяву гр. Скорохода М.Г. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Скороход Михайло Гаврилович 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 29 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Богдан К.Д. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Богдан К.Д. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Богдан Катерина Дмитрівна 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 72 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Стрелок Т.С. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Стрелок Т.С. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Стрелок Тетяна Семенівна 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 71 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Копитько П.С. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Копитько П.С. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Копитько Пелагея Севастянівна 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Заводська, буд. 43 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Дулі О.А. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Дулі О.А. та технічні матеріали щодо надання дозволу 

на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із 

земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Дуля Ольга Андріївна  

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 175 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Стрелок Т.М. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Стрелок Тетяна Миколаївна 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 82 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Болотян Л.Ф. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Болотян Л.Ф. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Болотян Лідія Федорівна 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 170 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Сороці С.Ю. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Сорока Світлана Юхимівна 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Чернігівська, буд. 27 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Ковган В.М. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Ковган Валентина Миколаївна 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 30 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Редько В.В. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Редько Валерій Васильович 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Заводська, буд. 15 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Стрелок Н.Я. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Стрелок Н.Я. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Стрелок Надія Яковлівна 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 41 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Болотян Н.М. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Болотян Наталія Миколаївна 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 14 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Болдиревій В.С. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Болдирева Валентина Севостянівна 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 99 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  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.М. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Пиниця Олександр Миколайович 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 122 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Тюриній Н.Г. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Тюриної Н.Г. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Тюрина Наталія Григорівна 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Чернігівська, буд. 39 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Чорній О.Г. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Чорна Ольга Григорівна 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 16 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Сергієнку В.М. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Сергієнко Василь Михайлович 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 62 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Богдану А.С. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Богдан Анатолій Семенович 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 73 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Сергієнку В.М. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Сергієнко Володимир Михайлович 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Заводська, буд. 27а 

1,3000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Голован Н.Є. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Голован Н.Є. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Голован Надія Єрасівна 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Заводська, буд. 23 

0,6600 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Масло Т.А. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Масло Т.А. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Масло Тетяна Андріївна 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 54 

0,1500 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Масло Ф.А. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Масло Ф.А. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Масло Федір Антонович 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Заводська, буд. 33 

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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Сергієнко А.В. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Сергієнко Антоніна Василівна 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Заводська, буд. 27 

0,4000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Бойкову О.Г. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Бойков Олександр Григорович 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 131 

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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Білодід Т.В. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Білодід Тамара Володимирівна 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 155 

0,6000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Масляному Ф.А. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 

 Розглянувши заяву гр. Масляного Ф.А. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Масляний Феодосій Андрійович 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 152 

0,5100 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Матвієнку М.П. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Матвієнко Микола Потапович 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 217 

0,8000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Дриг Т.А. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Дриг Т.А. та технічні матеріали щодо надання дозволу 

на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із 

земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Дриг Тамара Андріївна 

Городнянський район,                              

с. Дроздовиця 

вул. Першого Травня, буд. 52 

0,5000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дроздовиця 

Городнянського району 

Чернігівської області по               

вул. Першого Травня,               

буд. 52 

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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  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 із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Гончар Валентина Герасимівна 

Городнянський район,                              

с. Дібрівне 

вул. Набережна, буд. 42 

0,6400 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області по               

вул. Набережній, буд. 42 

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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Тупику В.І. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Тупик Володимир Іванович 

Городнянський район,                              

с. Дібрівне 

вул. Маркова, буд. 1а 

0,8600 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області по               

вул. Маркова, буд. 1а 

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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Гончаренку О.Є. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 

 Розглянувши заяву гр. Гончаренка О.Є. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Гончаренко Олександр Єгорович 

Городнянський район,                              

с. Дібрівне 

вул. Маркова, буд. 1 

 

0,4000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області по               

вул. Маркова, буд. 1 

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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Кривицькій Ю.В. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 

 Розглянувши заяву гр. Кривицької Ю.В. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Кривицька Юлія Володимирівна              

м. Чернігів  

вул. В.Чорновола, буд. 8, кв. 33 

0,6400 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області по               

вул. Набережній, буд. 8 

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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Коржавіну М.В. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Коржавін Микола Васильович 

Городнянський район,                              

с. Дібрівне 

вул. Широка, буд. 54 

0,2000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Дібрівне 

Городнянського району 

Чернігівської області по               

вул. Широкій, буд. 54 

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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Бондаренко О.В. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Бондаренко Ольга Валеріївна 

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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Тупик О.М. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Тупик Ольга Мойсеївна  

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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Ковган Н.А. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Ковган Н.А. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Ковган Надія Андріївна                         

м. Городня, 

вул. Шевченка, буд. 78а 

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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Меховському Д.Г. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Меховський Дмитро Григорович               

м. Городня, 

вул. Молодіжна, 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Мазур Г.С. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Мазур Ганна Степанівна  

Городнянський район,                              

с. Дібрівне 

вул. Молойко, 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Уруфову М.Е. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Уруфова М.Е. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Уруфов Микола Ельбрусович                         

м. Чернігів, 

пр-т Миру, буд. 249, кв. 40/2 

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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Часовніковій Ю.М. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 

 Розглянувши заяву гр. Часовнікової Ю.М. та технічні матеріали щодо 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах 

населених пунктів 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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Часовнікова Юлія Миколаївна 

Городнянський район, с. Дібрівне 

вул. Широка, буд. 123 

1,5000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Коваленку О.В. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Коваленко Олег Володимирович 

Городнянський район,                              

с. Хотівля 

вул. Попудренка, буд. 83 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Хотівля 

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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Яковенко М.В. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Яковенко Марина Володимирівна 

м. Городня, 

вул. Чумака, буд. 2, кв. 3 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Хотівля 

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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Яковенку А.В. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Яковенко Артем Васильович  

Городнянський район,                              

с. Хотівля 

вул. Молодіжна, буд. 11 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Хотівля 

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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Розинку Ю.Л. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Розинка Ю.Л. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Розинко Юрій Леонідович  

Городнянський район,                              

с. Лютіж 

вул. Павленко, буд. 14 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Хотівля 

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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Коваленко К.О. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 

 Розглянувши заяву гр. Коваленко К.О. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Коваленко Катерина Олександрівна  

м. Городня, 

вул. Троїцька, буд. 7, кв. 3 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Хотівля 

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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Сороці Л.Ф. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Сорока Любов Філаретівна                     

м. Городня, 

вул. Садова, буд. 5 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Полісся 

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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  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.В. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Сорока Михайло Володимирович                     

м. Городня, 

вул. Садова, буд. 5 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Полісся 

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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Росол А.О. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Росол Анна Олександрівна                     

Городнянський район,                              

с. Полісся 

вул. Першотравнева, буд. 12 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Полісся 

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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Росол Л.Я. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Росол Л.Я. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Росол Людмила Яківна                     

Городнянський район,                                 

с. Полісся 

вул. Першотравнева, буд. 12 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Полісся 

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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Бабич Р.В. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Бабич Р.В. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Бабич Раїса Василівна                           

м. Городня 

вул. Весняна, буд. 37 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Травневе 

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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Курті В.В. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Курта Віра Володимирівна                     

м. Городня, 

1 пров. Незалежності, буд. 11 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Кузничі 

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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Горілому С.О. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Горілого С.О. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Горілий Станіслав Олександрович                      

Городнянський район,                                          

с. Будище 

вул. Малькова, буд. 68 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Будище 

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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Шумському П.П. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Шумський Павло Петрович 

Городнянський район,                               

с. Альошинське 

1пров Пантелеймона Зайця, буд. 12 

1,2000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Івасенку С.М. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Івасенко Сергій Миколайович                      

Городнянський район,                                   

с. Вокзал-Городня  

вул. Залізнична, буд. 8 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Бутівка 

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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Івасенко В.І. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Івасенко Валентина Іванівна                      

Городнянський район,                                   

с. Вокзал-Городня  

вул. Залізнична, буд. 8 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Бутівка 

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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Уруфовій О.О. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Уруфової О.О. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Уруфова Оксана Олександрівна                       

м. Чернігів,  

пр-т Миру, буд. 249, кв. 40/2 

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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Лапі Г.М. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Лапи Г.М. та технічні матеріали щодо надання дозволу 

на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із 

земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Лапа Георгій Михайлович 

Городнянський район,                                   

с. Дібрівне  

вул. Молойко, буд. 3 

0,5000 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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Янковській В.П. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Янковська Валентина Пилипівна            

м. Городня   

вул. Мирославська, буд. 82 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Солонівка 

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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Янковському С.О. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 

 Розглянувши заяву гр. Янковського С.О. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Янковський Сергій Олександрович 

м. Городня   

вул. Мирославська, буд. 82 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Солонівка 

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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Янковській О.В. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Янковська Оксана Володимирівна            

м. Городня   

вул. Мирославська, буд. 82 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Солонівка 

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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Сидоренку М.Ю. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 

 Розглянувши заяву гр. Сидоренка М.Ю. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Сидоренко Максим Юрійович            

м. Городня   

вул. Мирославська, буд. 42 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Солонівка 

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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Сидоренко І.М. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Сидоренко Ірина Миколаївна            

м. Городня   

вул. Мирославська, буд. 42 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Солонівка 

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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Хуторній В.Д. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Хуторної В.Д. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Хуторна Віра Дмитрівна                          

м. Городня   

вул. Шевченка, буд. 50, кв. 1 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Солонівка 

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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Хуторній Н.Ю. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Хуторна Наталія Юріївна                         

м. Городня   

2 пров. Саговський, буд. 34 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Солонівка 

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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Бицай Л.П. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Бицай Л.П. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Бицай Людмила Петрівна                               

м. Городня   

вул. Волковича, буд. 49в, кв. 8 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Солонівка 

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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Шуляку С.В. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Шуляк Сергій Володимирович            

м. Городня   

вул. Троїцька, буд. 7, кв. 22 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Солонівка 

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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Турейській Ю.О. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 

 Розглянувши заяву гр. Турейської Ю.О. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Турейська Юлія Олександрівна            

м. Городня   

вул. Жовтнева, буд. 14 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в  с. Солонівка 

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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Пінчук Н.С. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Пінчук Н.С. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Пінчук Наталія Сергіївна                         

м. Городня   

вул. Шатили, буд. 92 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Солонівка 

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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Пінчуку О.О. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Пінчука О.О. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Пінчук Олександр Олександрович                         

м. Городня   

вул. Шатили, буд. 92 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Солонівка 

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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Пінчуку Є.О. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Пінчука Є.О. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Пінчук Євгеній Олександрович                          

м. Городня   

вул. Шатили, буд. 30 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Солонівка 

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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Богдану Б.В. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

 Розглянувши заяву гр. Богдана Б.В. та технічні матеріали щодо надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Богдан  Борис  Вікторович                          

м. Чернігів,  

вул. Олександра  Молодчого,                

буд. 12А, кв. 23 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) в с. Конотоп 

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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Бондаренку О.В. на землях 

Городнянської міської ради  Чернігівської 

області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Бондаренко Олександр 

Володимирович                   

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 185 

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  6 місяців 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 друга (40) сесія 7 скликання ) 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність                   

гр. Мозоль Д.Л. на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

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

дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності міської ради в межах населених пунктів 

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 сільськогосподарського призначення у власність орієнтовною 

площею: 

1.1 Мозоль Дмитро Леонідович 

Городнянський район, с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 65 

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  6 місяців 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 

 

 


