
                                                                                                             проект          

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  

  (дев’ята  сесія 8 скликання) 

 

 

від  27 жовтня  2021 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, Городнянська міська 

рада, 

                                                        ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити громадянину Примаку Миколі Юрійовичу, який мешкає в            

м. Чернігів, просп. Миру, буд. 80, кв. 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 за межам с. Деревини 

Чернігівської області в зв’язку з тим, що згідно з п. 2.1 Положення «Щодо 

врегулювання питання розпорядження землями сільськогосподарського 

призначення за межами населених пунктів Городнянської міської ради» земельні 

ділянки, сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, що 

перебувають у комунальній власності Городнянської міської ради, надаються у 

приватну власність тільки жителям громади та відповідно до п. 7 ст. 118 

Земельного кодексу України. 

 

2. Відмовити громадянці Марковій Марині Володимирівні, яка мешкає в                

с. Смичин, по вул. Чернігівській, буд. 37 Чернігівської області у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею – 0,3000 га відповідно до доданої схеми розташування земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межам                  

с. Смичин Чернігівської області в зв’язку з наданням неповного пакету документів. 

 

3. Відмовити громадянину Маркову Василю Васильовичу, який мешкає в                

с. Смичин, по вул. Чернігівській, буд. 37 Чернігівської області у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею – 1,7000 га відповідно до доданої схеми розташування земельної ділянки 



для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межам                  

с. Пекурівка Чернігівської області в зв’язку з наданням неповного пакету 

документів. 

 

4. Відмовити громадянину Маркову Олексію Васильовичу , який мешкає в            

м. Чернігів, вул. Льотна, буд. 17а, кв. 64 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 за межам с. Ваганичі 

Чернігівської області в зв’язку з тим, що згідно з п. 2.1 Положення «Щодо 

врегулювання питання розпорядження землями сільськогосподарського 

призначення за межами населених пунктів Городнянської міської ради» земельні 

ділянки, сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, що 

перебувають у комунальній власності Городнянської міської ради, надаються у 

приватну власність тільки жителям громади та відповідно до п. 7 ст. 118 

Земельного кодексу України. 

 

5. Відмовити громадянці Чернявській Наталії Олександрівні , яка мешкає в            

с. Топило, Знам`янського району Кіровоградської області по вул. Шкільній, буд. 29 

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 за межам с. Хоробичі Чернігівської області в зв’язку з тим, що 

згідно з п. 2.1 Положення «Щодо врегулювання питання розпорядження землями 

сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів Городнянської 

міської ради» земельні ділянки, сільськогосподарського призначення за межами 

населених пунктів, що перебувають у комунальній власності Городнянської міської 

ради, надаються у приватну власність тільки жителям громади та відповідно до п. 7 

ст. 118 Земельного кодексу України. 

 

7. Відмовити громадянину Атрошенко Юрій Володимирович, який мешкає в                

м. Городня, по вул. Молодіжній, буд. 1-є Чернігівської області у наданні земельної 

ділянки в приватну власність площею – 2,0000 га відповідно до поданого проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована за межам с. Ваганичі Чернігівської 

області в зв’язку з відсутністю кадастрового № 7421481600:04:000:0837 в системі 

НКС (національна кадастрова система). 

 

8. Відмовити громадянці Стаценко Наталії Борисівні, яка мешкає в                

м. Городня, по вул. Івана Дудка, буд. 28 Чернігівської області у наданні земельної 

ділянки кадастровий № 7421481600:04:000:0825 в приватну власність площею – 

2,0000 га відповідно до поданого проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за 

межам  с. Ваганичі Чернігівської області в зв’язку з накладенням на пайові 

земельні ділянки, які перебувають в оренді відповідно до заключених договорів 

оренди землі. 

 



9. Відмовити громадянину Пилипчуку Павлу Станіславовичу, який мешкає в                

м. Городня, по вул. Зої Космодем’янської, буд. 62 Чернігівської області у наданні 

земельної ділянки кадастровий № 7421481600:04:000:0828 в приватну власність 

площею – 2,0000 га відповідно до поданого проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за межам с. Ваганичі Чернігівської області в зв’язку з накладенням на 

пайові земельні ділянки, які перебувають в оренді відповідно до заключених 

договорів оренди землі. 

 

10. Відмовити громадянину Панфутову Сергію Олександровичу, який 

мешкає в м. Городня, по вул. 1го Травня, буд. 231, кв. 2 Чернігівської області у 

наданні земельної ділянки в приватну власність площею – 2,0000 га відповідно до 

поданого проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована за межам с. Ваганичі 

Чернігівської області в зв’язку з невідповідністю площі земельної ділянки з 

кадастровим № 7421481600:04:000:0830 в системі НКС (національна кадастрова 

система). 

 

11. Відмовити громадянці Комасі Олені Василівна, яка мешкає в м. Городня, 

по вул. Молодіжній, буд. 1-д Чернігівської області у наданні земельної ділянки в 

приватну власність площею – 0,1200 га відповідно до поданого проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована за межам м. Городня Чернігівської 

області в  зв’язку з тим, що дана земельна ділянка перебуває у іншого 

землекористувача та надано дозвіл на оформлення її відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

 

12. Відмовити громадянину Власенку Роману Володимировичу, яка мешкає в 

м. Чернігів, по пр-ту Перемоги, буд. 20/120 Чернігівської області у наданні 

земельної ділянки в приватну власність площею – 2,0000 га відповідно до поданого 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована за межам с. Деревини Чернігівської 

області в  в зв’язку з відсутністю кадастрового № 7421483600:02:000:4791 в системі 

НКС (національна кадастрова система). 

 

13. Відмовити громадянці Юзьковій Дарині Миколаївні, яка мешкає в              

м. Чернігів, по вул. Рокоссовського, буд. 29, кв. 73 Чернігівської області у наданні 

земельної ділянки в приватну власність площею – 2,0000 га відповідно до поданого 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована за межам с. Деревини Чернігівської 

області в  в зв’язку з відсутністю кадастрового № 7421483600:02:000:4791 в системі 

НКС (національна кадастрова система). 

 

14. Відмовити громадянину Юзькову Андрію Сергійовичу, яка мешкає в              

м. Чернігів, по вул. Толстого, буд. 104, кв. 7 Чернігівської області у наданні 

земельної ділянки в приватну власність площею – 2,0000 га відповідно до поданого 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована за межам с. Деревини Чернігівської 



області в  в зв’язку з відсутністю кадастрового № 7421483600:02:000:4791 в системі 

НКС (національна кадастрова система). 

 

15. Відмовити громадянину Лобову Роману Володимировичу, яка мешкає в              

м. Чернігів, по вул. Максима Березовського, буд. 51 Чернігівської області у наданні 

земельної ділянки в приватну власність площею – 2,0000 га відповідно до поданого 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована за межам с. Деревини Чернігівської 

області в  в зв’язку з відсутністю кадастрового № 7421483600:02:000:4791 в системі 

НКС (національна кадастрова система). 

 

16. Відмовити громадянці Кузьмичовій Катерині Михайлівні, яка мешкає в              

смт. Чабани, по вул. Юності, буд. 3, кв. 39 Києво-Святошинського району у 

наданні земельної ділянки в приватну власність площею – 2,0000 га відповідно до 

поданого проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована за межам с. Деревини 

Чернігівської області в  в зв’язку з відсутністю кадастрового                                              

№ 7421483600:02:000:4791 в системі НКС (національна кадастрова система). 

 

  17. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

Городнянської міської ради з питань комунальної власності, земельних відносин та 

охорони природи та містобудівної діяльності. 

 
 

 

Міський голова                                                                                      Андрій Богдан 

 


