
 

                                                                                                            

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  

  (четверта сесія 8 скликання) 

 

 

від  02 квітня  2021 року 

        м. Городня 

 

Про внесення змін до рішень  

сесій Городнянської міської ради 

Керуючись ст. 25, ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, Законом України «Про землеустрій», Земельним Кодексом України, 

Городнянська міська рада 

                                                   ВИРІШИЛА: 

 

1.  Виключити пункт 3 «Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з 

моменту його прийняття»  в  рішеннях сесії Городнянської міської ради, а саме: 
 

 1.1 Двадцять перша (39) сесія 7 скликання від 05 лютого 2020 року «Про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у власність 

гр.  Бояриновій Л.В. на землях Городнянської міської ради  Чернігівської 

області»; 

1.2 Двадцять перша (39) сесія 7 скликання від 05 лютого 2020 року «Про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у власність 

гр.  Гончаренко Л.В. на землях Городнянської міської ради  Чернігівської 

області»; 

1.3 Двадцять перша (39) сесія 7 скликання від 05 лютого 2020 року «Про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у власність 

гр.  Єременко Г.Д. на землях Городнянської міської ради  Чернігівської області»; 

1.4 Двадцять перша (39) сесія 7 скликання від 05 лютого 2020 року «Про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у власність 

гр.  Маклюк О.Ф. на землях Городнянської міської ради  Чернігівської області»; 

1.5 Двадцять перша (39) сесія 7 скликання від 05 лютого 2020 року «Про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у власність 

гр.  Стародубцю О.В. на землях Городнянської міської ради  Чернігівської 

області»; 

 



 

1.6 Двадцять перша (39) сесія 7 скликання від 05 лютого 2020 року «Про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у власність 

гр.  Тупик С.Г. на землях Городнянської міської ради  Чернігівської області»; 

1.7 Двадцять перша (39) сесія 7 скликання від 05 лютого 2020 року «Про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у власність 

гр.  Чугай Н.І. на землях Городнянської міської ради  Чернігівської області»; 

1.8 Двадцять перша (39) сесія 7 скликання від 05 лютого 2020 року «Про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у власність 

гр.  Сігорі Н.М. на землях Городнянської міської ради  Чернігівської області»; 

1.9 Двадцять перша (39) сесія 7 скликання від 05 лютого 2020 року «Про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у власність 

гр.  Молойко П.М. на землях Городнянської міської ради  Чернігівської області»; 

1.10 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «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»; 

1.11 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «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»; 

1.12 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «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»; 

1.13 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «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»; 

1.14 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «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»; 

1.15 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «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»; 

1.16 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «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»; 

1.17 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «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»; 

1.18 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «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»; 

1.19 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «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»; 

1.20 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «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»; 

1.21 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «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»; 

1.22 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «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»; 

1.23 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «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»; 

1.24 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «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»; 

1.25 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «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»; 

1.26 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «Про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у власність 

гр.  Головану Д.Д. на землях Городнянської міської ради  Чернігівської області»; 

1.27 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «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»; 

1.28 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «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»; 

1.29 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «Про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у власність 

гр.  Гончару О.В. на землях Городнянської міської ради  Чернігівської області»; 



1.30 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «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»; 

1.31 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «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»; 

1.32 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «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»; 

1.33 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «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»; 

1.34 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «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»; 

1.35 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «Про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у власність 

гр.  Ізотовій М.О. на землях Городнянської міської ради  Чернігівської області»; 

1.36 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «Про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у власність 

гр.  Коржавіну В.І. на землях Городнянської міської ради  Чернігівської області»; 

1.37 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «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»; 

1.38 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «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»; 

1.39 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «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»; 

1.40 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «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»; 

1.41 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «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»; 



1.42 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «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»; 

1.43 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «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»; 

1.44 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «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»; 

1.45 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «Про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у власність 

гр.  Ларченко П.Л. на землях Городнянської міської ради  Чернігівської області»; 

1.46 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «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»; 

1.47 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «Про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у власність 

гр.  Лашук О.П. на землях Городнянської міської ради  Чернігівської області»; 

1.48 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «Про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у власність 

гр.  Лопушку О.В. на землях Городнянської міської ради  Чернігівської області»; 

1.49 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «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»; 

1.50 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «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»; 

1.51 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «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»; 

1.52 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «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»; 

1.53 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «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»; 



1.54 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «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»; 

1.55 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «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»; 

1.56 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «Про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у власність 

гр.  Масляній Ф.А. на землях Городнянської міської ради  Чернігівської області»; 

1.57 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «Про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у власність 

гр.  Матвієнко М.П. на землях Городнянської міської ради  Чернігівської області»; 

1.58 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «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»; 

1.59 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «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»; 

1.60 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «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»; 

1.61 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «Про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у власність 

гр.  Мозолю П.Ф. на землях Городнянської міської ради  Чернігівської області»; 

1.62 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «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»; 

1.63 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «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»; 

1.64 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «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»; 

1.65 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «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»; 



1.66 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «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»; 

1.67 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «Про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у власність 

гр.  Острубі Т.М. на землях Городнянської міської ради  Чернігівської області»; 

1.68 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «Про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у власність 

гр.  Павлусенку М.Г. на землях Городнянської міської ради  Чернігівської 

області»; 

1.69 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «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»; 

1.70 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «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»; 

1.71 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «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»; 

1.72 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «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»; 

1.73 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «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»; 

1.74 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «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»; 

1.75 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «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»; 

1.76 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «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»; 

1.77 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «Про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у власність 

гр.  Сергієнко В.М. на землях Городнянської міської ради  Чернігівської області»; 



1.78 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «Про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у власність 

гр.  Сергієнко В.М. на землях Городнянської міської ради  Чернігівської області»; 

1.79 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «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»; 

1.80 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «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»; 

1.81 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «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»; 

1.82 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «Про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у власність 

гр.  Сороці Т.І. на землях Городнянської міської ради  Чернігівської області»; 

1.83 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «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»; 

1.84 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «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»; 

1.85 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «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»; 

1.86 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «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»; 

1.87 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «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»; 

1.88 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «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»; 

1.89 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «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»; 

1.90 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «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»; 

1.91 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «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»; 

1.92 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «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»; 

1.93 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «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»; 

1.94 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «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»; 

1.95 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «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»; 

1.96 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «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»; 

1.97 Двадцять друга (40) сесія 7 скликання від 07 квітня 2020 року «Про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у власність 

гр.  Щербині М.О. на землях Городнянської міської ради  Чернігівської області»; 

        1.98 Двадцять третя (41) сесія 7 скликання від 11 червня 2020 року «Про 

надання дозволу на оформлення земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення в межах населених пунктів  на землях Городнянської міської ради »; 

        1.99 Двадцять четверта (42) сесія 7 скликання від 06 серпня 2020 року «Про 

надання дозволу на оформлення земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення в межах населених пунктів  на землях Городнянської міської ради »; 

 

2. 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 


