
 

                                                                                                                     

УКРАЇНА 

Г О Р О Д Н 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 відмову  у  наданні земельних 

ділянок   для   ведення  особистого  

селянського      господарства      на  

землях Городнянської міської ради 

 

Розглянувши  заяви  про надання  земельних ділянок для ведення 

особистого  селянського  господарства,  керуючись ст. 25, 26 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”, Земельним Кодексом України 

враховуючи засади Положення «Щодо врегулювання питання розпорядження 

землями сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів 

Городнянської міської ради» затверджене сьомою (25) сесією Городнянської 

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

 

                                                        ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити гр. Лапі Світлані Кирилівні, що мешкає в м. Чернігів по                 

вул. Десняка, буд. 30, у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею – 0,3500 га 

відповідно до доданої схеми розташування земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована за межами с. Дібрівне 

Городнянського району  Чернігівської області в зв’язку з тим, що на зазначену в 

заяві земельну ділянку сесією Городнянської міської ради вже надано дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

іншому громадянину. 

 

2. Відмовити гр. Розсошко Надії Іванівні, що мешкає в м. Краснодон, 

Луганської області по вул. Лютикова, буд. 10, кв. 2 у наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною 

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

для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами             

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

зазначену в заяві земельну ділянку сесією Городнянської міської ради вже надано 



дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність іншому громадянину. 

 

3. Відмовити гр. Косолап Анастасії Сергіївні, що мешкає в с. Дібрівне 

Городнянського району по вул. Маркова, буд. 129, у наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною 

площею – 1,0000 га відповідно до доданої схеми розташування земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами           

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

зазначену в заяві земельну ділянку сесією Городнянської міської ради вже надано 

дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність іншому громадянину. 

 

4. Відмовити гр. Проскунову Андрію Євгенійовичу, що мешкає в с. Дібрівне 

Городнянського району по вул. Маркова, буд. 73, у наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною 

площею – 1,0000 га відповідно до доданої схеми розташування земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами           

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

зазначену в заяві земельну ділянку сесією Городнянської міської ради вже надано 

дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність іншому громадянину. 

 

5. Відмовити гр. Чорному Ярославу Михайловичу, що мешкає в м. Чернігів 

по вул. Пирогова, буд. 22, кв. 82 у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 

– 1,0000 га відповідно до доданої схеми розташування земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами           

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

зазначену в заяві земельну ділянку сесією Городнянської міської ради вже надано 

дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність іншому громадянину. 

 

6. Відмовити гр. Нестеренко Юрію Вікторовичу, що мешкає в м. Чернігів по 

вул. Квітневій, буд. 3-В, у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею – 1,0000 га 

відповідно до доданої схеми розташування земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована за межами с. Дібрівне 

Городнянського району  Чернігівської області в зв’язку з тим, що на зазначену в 

заяві земельну ділянку сесією Городнянської міської ради вже надано дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

іншому громадянину. 

 

7. Відмовити гр. Ушаку Володимиру Віталійовичу, що мешкає в с. Дібрівне 

Городнянського району по вул. Набережній, буд. 54, у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею – 1,0000 га відповідно до доданої схеми розташування 



земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за межами с. Дібрівне Городнянського району  Чернігівської області 

в зв’язку з тим, що на зазначену в заяві земельну ділянку сесією Городнянської 

міської ради вже надано дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність іншому громадянину. 

 

8. Відмовити гр. Маклюку Володимиру Олександровичу, що мешкає в                

с. Дібрівне Городнянського району по вул. Підлісній, буд. 59, у наданні дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею – 1,5000 га для ведення особистого селянського 

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

не виконано п. 6 ст. 118 ЗКУ та не додано графічних матеріалів, на яких зазначено 

бажане місце розташування земельної ділянки.  

 

9. Відмовити гр. Кутасу Петру Івановичу, що мешкає в  м. Городня по              

вул. Молодіжній, буд. 15 у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею – 1,0000 га 

для ведення особистого селянського господарства в Городнянського району  

Чернігівської області в зв’язку з тим, що не виконано п. 6 ст. 118 ЗКУ та не 

додано графічних матеріалів, на яких зазначено бажане місце розташування 

земельної ділянки.  

 

10. Відмовити гр. Кутас Анні Петрівні, що мешкає в  м. Городня по вул. 

Молодіжній, буд. 15 у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею – 1,0000 га для 

ведення особистого селянського господарства в Городнянського району  

Чернігівської області в зв’язку з тим, що не виконано п. 6 ст. 118 ЗКУ та не 

додано графічних матеріалів, на яких зазначено бажане місце розташування 

земельної ділянки.  

 

11. Відмовити гр. Алійник Валентина Тимофіївна, що мешкає в  с. Дібрівне 

Городнянського району по вул. Набережна, буд. 22 у наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною 

площею – 1,0000 га для ведення особистого селянського господарства в 

Городнянського району  Чернігівської області в зв’язку з тим, що не виконано п. 6 

ст. 118 ЗКУ та не додано графічних матеріалів, на яких зазначено бажане місце 

розташування земельної ділянки.  

 

12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

Городнянської міської ради з питань комунальної власності, земельних відносин 

та охорони природи. 

 

 
 

Міський голова                                                                                              А.І. Богдан 


