
 

                                                                                                                       

УКРАЇНА 

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

Р І Ш Е Н Н Я  

  (перша сесія 8 скликання) 

 

 

 

 

від  10 грудня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на оформлення 

земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення за межами населених пунктів  на 

землях Городнянської міської ради  

 

 Розглянувши заяви та технічні матеріали щодо надання дозволу на 

виготовлення проектів  землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

ведення особистого селянського господарства комунальної власності за межами 

населених пунктів, керуючись ст. 25, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Земельним Кодексом України, Городнянська  міська 

рада  

 

                                                  ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність сільськогосподарського призначення комунальної 

власності орієнтовною площею: 

1.1 Мистров Володимир Віталійович 

Городнянського району, 

с. Вокзал-Городня  

вул. 1го Травня, буд. 169 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                         

с. Солонівка  

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої 

схеми розміщення 



1.2 Лапа Володимир Валерійович 

Городнянського району, 

с. Конотоп,  

вул. Щорса, буд. 3 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Конотоп  

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої 

схеми розміщення  

1.3 Духанова Юлія Володимирівна 

Київська область, 

Бучанський район, 

с. Гостомель, вул. Свято- 

Покровська, буд. 73-б/5, кв. 24 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Солонівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої 

схеми розміщення  

1.4 Нестеренко Євген Михайлович 

м. Городня 

вул. Чернігівська, буд. 2, кв. 51 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

с. Солонівка 

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої 

схеми розміщення  

1.5 Чугай Олександр Володимирович 

м. Городня 

вул. Перемоги, буд. 75, кв. 13 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

м. Городня  

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої 

схеми розміщення  

1.6 Кучерявенко Марина Миколаївна 

м. Городня 

вул. Перемоги, буд. 75, кв. 13 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

м. Городня  

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої 

схеми розміщення  



1.7 Чугай Наталія Валеріївна 

м. Городня 

вул. Перемоги, буд. 75, кв. 13 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                       

м. Городня  

Городнянського району 

Чернігівської області 

відповідно до поданої 

схеми розміщення  

 

2. Фактичний розмір земельних ділянок уточнюється після виготовлення 

проектних документації, які підлягають 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, 

охорони природи та містобудівної діяльності. 

 

Міський голова                                                                                    А.І. Богдан 
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