
 

 

                                                                                                                

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 відмову  у  наданні земельних 

ділянок   для   ведення  особистого 

селянського   господарства  на 

землях Городнянської міської ради 

 

Розглянувши  заяви  про надання дозволу на оформлення земельних ділянок 

для ведення особистого  селянського  господарства т,  керуючись ст. 25, 26 Закону 

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

Городнянська міська рада 

 

                                                        ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити гр. Шаропатому Володимиру Вікторовичу, що зареєстрований 

в с. Мощенка Городнянського району по вул. Цимбаліста, буд. 48, 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 за межами с. Мощенка Городнянського району  Чернігівської 

області відповідно до п. 4 статті 116 Земельного кодексу України «Передача 

земельних ділянок безоплатно у власність громадян у межах норм, визначених 

цим Кодексом, провадиться один раз по кожному виду використання». 

 

2. Відмовити гр. Семеричу Сергію Григоровичу, який зареєстрований в              

м. Київ по вул. Ніжінській, буд. 29, кв. 93 у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 2,0000 га 

для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами              

с. Півнівщина Городнянського району  Чернігівської області відповідно до п. 6  

ст. 118 Земельного кодексу України «До клопотання додаються графічні 

матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки» .  

 



3. Відмовити гр. Волошинському Дмитру Миколайовичу, який 

зареєстрований в м. Київ по пр-ту Героїв Сталінграда, буд. 6а, кв. 42 у наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею – 2,0000 га для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за межами с. Півнівщина Городнянського району  

Чернігівської області відповідно до п. 6  ст. 118 Земельного кодексу України «До 

клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце 

розташування земельної ділянки» .  

 

4. Відмовити гр. Олешко Ганні Петрівні, яка зареєстрована  в м. Горішні 

Плавні Полтавської області, с. Кияшки по вул. Богдана Хмельницького, буд. 3 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. Дроздовиця Городнянського району  

Чернігівської області в зв’язку з тим, що зазначені земельні ділянки знаходиться в 

користуванні інших громадян та мають статус житлової та громадської забудови. 

 

  5. 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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