
                                                                                                                                   

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  

(десята сесія 8 скликання ) 

 

від  02 грудня 2021 року 

        м. Городня 

Про надання дозволу на оформлення земельних 

ділянок для індивідуального садівництва 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 індивідуального садівництва 

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 індивідуального садівництва комунальної власності орієнтовною площею: 

1.1 Ковтун Наталія Олександрівна 

м. Чернігів, 

вул. Незалежності, 

буд. 56, кв. 57 

0,1200 га для індивідуального садівництва 

(01.05) за межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 20 урочище 

«Привод» 

1.2 Демиденко Ганна Миколаївна 

м. Городня, 

вул. Свято-Миколаївська, 

буд. 72  

0,1200 га для індивідуального садівництва 

(01.05) за межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення,  № 94 урочище 

«Хрипівське поле» 

1.3 Дудко Олена Василівна 

м. Городня, 

вул. Молодіжна, буд. 33 

0,1200 га для індивідуального садівництва 

(01.05) за межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення, урочище 

«Хрипівське поле» 

1.4 Свириденко Олена Володимирівна 

м. Городня, 

вул. 1Травня, буд. 86 

0,1200 га для індивідуального садівництва 

(01.05) за межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення, урочище 

«Хрипівське поле» 



1.5 Свириденко Валерій 

 Володимирович 

м. Городня, 

вул. 1Травня, буд. 86 

0,1200 га для індивідуального садівництва 

(01.05) за межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення, урочище 

«Хрипівське поле» 

1.6 Криволап Марія Василівна 
м. Городня, 

вул. Жижкуна, буд. 4, кв. 6 

0,1200 га для індивідуального садівництва 
(01.05) за межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення, № 33 урочище 

«Хрипівське поле» 

1.7 Криволап Олександр Анатолійович 

м. Городня, 

вул. Петрівська, буд. 40 

0,1200 га для індивідуального садівництва 

(01.05) за межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення, № 35 урочище 

«Хрипівське поле» 

1.8 Ушак Ніна Петрівна 

м. Городня, 

вул. Стеби, буд. 31 

0,1200 га для індивідуального садівництва 

(01.05) за межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення, № 382 урочище 

«Хрипівське поле» 

1.9 Горбатенко Ніна Костянтинівна 

м. Городня, 

вул. Стеби, буд. 16 

0,1200 га для індивідуального садівництва 

(01.05) за межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення, № 387 урочище 

«Хрипівське поле» 

1.10 Горбатенко Костянтин Юрійович 
м. Городня, 

вул. Стеби, буд. 16 

0,1200 га для індивідуального садівництва 
(01.05) за межами  м. Городня 

відповідно до поданої схеми 

розміщення, № 585 урочище 

«Хрипівське поле» 

2. Фактичний розмір земельних ділянок уточнюється після виготовлення проектних 

документації, які підлягають погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

  3. 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                                                                                    Андрій Богдан 


