
 

 

                                                                                                                      

УКРАЇНА 

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

Р І Ш Е Н Н Я  

  (двадцять п’ята  (43) позачергова сесія 7 скликання) 

 

 

 

 

 

від  10 вересня 2020 року 

        м. Городня 

 

Про відмову  у  наданні земельних 

ділянок   для   ведення  особистого  

селянського      господарства      на  

землях Городнянської міської ради 

 

Розглянувши  заяву  про надання  земельної ділянки для ведення особистого  

селянського  господарства та на виконання рішень Чернігівського окружного 

адміністративного суду Чернігівської області,  керуючись ст. 25, 26 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Земельним Кодексом України, 

Городнянська міська рада 

 

                                                        ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити громадянці Маркеловій Катерина Максимівна, яка 

зареєстрована  в с. Полісся, Городнянського району, по вул. 8-го Березня, буд. 43 

у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки орієнтовною площею – 2,0000 га відповідно до доданої схеми 

розташування земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована в с. Полісся  Городнянського району  Чернігівської 

області в зв’язку з тим, що зазначена земельна ділянка вже знаходиться в 

користуванні інших громадян. 

 

2. Відмовити громадянці Маркеловій Ірині Володимирівні, яка 

зареєстрована  в с. Полісся, Городнянського району, по вул. 8-го Березня, буд. 43 

у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки орієнтовною площею – 2,0000 га відповідно до доданої схеми 

розташування земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована в с. Полісся  Городнянського району  Чернігівської 

області в зв’язку з тим, що зазначена земельна ділянка вже знаходиться в 

користуванні інших громадян. 



3. Відмовити громадянці Грищенко Олені Миколаївні, яка зареєстрована  в 

с. Полісся, Городнянського району, по вул. 8-го Березня, буд. 43 у наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею – 2,0000 га відповідно до доданої схеми розташування 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в с. Полісся  Городнянського району Чернігівської області в зв’язку з 

тим, що зазначена земельна ділянка вже знаходиться в користуванні інших 

громадян. 

 

4. Відмовити громадянину Чорному Максиму Григоровичу, який 

зареєстрована  в  м. Чернігів по вул. 1 Травня, буд. 349 у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

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

для ведення особистого селянського господарства, яка розташована в с. Дібрівне  

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

земельна ділянка перебуває в приватній власності  інших громадян за цільовим 

призначенням для ведення особистого селянського господарства. 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

Городнянської міської ради з питань комунальної власності, земельних відносин 

та охорони природи. 

 

 
 

Міський голова                                                                                              А.І. Богдан 


