
                                                                                                          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  

  (одинадцята сесія 8 скликання) 

 

 

від  23 грудня  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 Маркову Василю Васильовичу, який 

зареєстрований  в  м. Чернігів по вул. Івана Мазепи, буд. 6, кв. 5 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. Смичин Чернігівської області в зв’язку з тим, що дані землі не відносяться до 

земель сільськогосподарського призначення. 

 

2. Відмовити громадянці Надточій Наталії Володимирівні, яка 

зареєстрований  в  м. Чернігів по вул. Вороного, буд. 9, кв. 2 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 межами               

с. Дібрівне Чернігівської області в зв’язку з тим, що вказана  земельна ділянка  

передана в приватну власність  іншому громадянину, за цільовим призначенням 

для ведення особистого селянського господарства, згідно з ч. 5 ст. 116, ч. 7 ст. 118 

Земельного кодексу України.   

 

3. Відмовити громадянці Лисогор Ірині Володимирівні, яка зареєстрована в            

м. Чернігів по вул. Інженерній, буд. 9 у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 1,2000 га 

відповідно до доданої схеми розташування земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована за межам с. Сутоки 

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. 

 

  3. 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 

 


