
                 

 

          

УКРАЇНА 

    ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

   Р І Ш Е Н Н Я 

25 червня  2019 року            м. Чернігів    № 43/VII - 9 

 

             

                                                                                        

Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних  

ділянок, технічних документацій із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) громадянам  

 – учасникам АТО, учасникам бойових дій, ветеранам 

війни та членам сімей загиблих учасників АТО  

для індивідуального дачного будівництва,  

 для будівництва і обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд (присадибна  

ділянка), індивідуального садівництва, будівництва  

індивідуальних гаражів та городництва 

 

 

 

 

 

Розглянувши заяви громадян, пропозиції управління земельних 

ресурсів міської ради про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) громадянам – учасникам АТО, учасникам бойових дій, 

ветеранам війни та членам сімей загиблих учасників АТО для 

індивідуального дачного будівництва, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

індивідуального садівництва, будівництва індивідуальних гаражів та 

городництва, керуючись Земельним кодексом України, законами України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», «Про 

землеустрій», міська рада вирішила: 

1. Надати дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), громадянам: 
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1.1 Прядко Ірині Володимирівні та Прядко Марині Володимирівні по 

провулку Гомельському, 21, орієнтовною площею 0,0702 га. 

1.2 Дудко Марії Володимирівні по провулку Нафтовиків, 3, 

орієнтовною площею 0,1000 га. 

2. Надати дозвіл на розроблення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), громадянам: 

2.1 Манойлу Миколі Петровичу по вул. Академіка Рибакова, 20, 

орієнтовною площею 0,1000 га. 

2.2 Божку Роману Сергійовичу по вул. Академіка Рево, 30, 

орієнтовною площею 0,0329 га. 

2.3 Максименку Анатолію Олександровичу по вул. Суничній, 

орієнтовною площею 0,1000 га. 

2.4 Гайдук Надії Василівні та Гайдуку Віктору Миколайовичу по вул. 

Успенській, 50, орієнтовною площею 0,1000 га (на умовах оренди). 

3. Надати дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для індивідуального садівництва, громадянам - 

членам садівничого товариства: 

3.1 «Текстильник»: 

3.1.1 Приходчуку Дмитру Вікторовичу на земельну ділянку № 469, 

орієнтовною площею 0,0268 га. 

3.1.2 Грищенку Артему Юрійовичу на земельну ділянку № 378, 

орієнтовною площею 0,0401 га. 

3.1.3 Кондренку Руслану Володимировичу на земельну ділянку № 306, 

орієнтовною площею 0,0456 га. 

3.1.4 Лисенку Юрію Олександровичу на земельну ділянку № 468, 

орієнтовною площею 0,0410 га. 

Пункт 3.4.3 рішення міської ради від 26 жовтня 2018 року № 35/VII-24 

«Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок, технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

громадянам – учасникам АТО, учасникам бойових дій, ветеранам війни та 

членам сімей загиблих учасників АТО для індивідуального садівництва, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), для індивідуального дачного будівництва, 

індивідуального садівництва, будівництва індивідуальних гаражів та 

особистого селянського господарства» у частині надання Лисенко Ользі 

Олександрівні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки № 468 в садівничому товаристві 

«Текстильник», орієнтовною площею 0,0410 га, для індивідуального 

садівництва, вважати таким, що втратив чинність. 

3.2 «Каштан»: 

3.2.1 Москаленку Сергію Миколайовичу на земельну ділянку № 80, 

орієнтовною площею 0,0386 га. 
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3.2.2 Кравченку Андрію Олександровичу на земельну ділянку № 129, 

орієнтовною площею 0,0574 га. 

3.2.3 Богдану Олександру Григоровичу на земельну ділянку № 93, 

орієнтовною площею 0,0425 га. 

3.3 «Залізничник-2»: 

3.3.1 Гавриш Оксані Володимирівні на земельну ділянку № 2, 

орієнтовною площею 0,0354 га. 

3.4 « Джерело»: 

3.4.1 Яску Сергію Анатолійовичу на земельну ділянку № 52, 

орієнтовною площею 0,0672 га. 

4. Василинчуку Валерію Володимировичу надати дозвіл на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Корольова, гараж № 158, орієнтовною площею 0,0026 га для 

будівництва індивідуальних гаражів. 

5. Ураховуючи свідоцтво про смерть від 16 жовтня 2018 року серія 1-

ЕЛ № 331756, пункт 4.2.4 рішення міської ради від 24 березня 2017 року 

«Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок, технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

громадянам для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), ведення особистого 

селянського господарства, індивідуального садівництва, будівництва 

індивідуальних гаражів та городництва» (18 сесія 7 скликання) у частині 

надання Кравченко Ірині Андріївні дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 129 в садівничому 

товаристві «Каштан», орієнтовною площею 0,0547 га для індивідуального 

садівництва, вважати таким, що втратив чинність. 

6. Ураховуючи договір купівлі-продажу частки у праві власності на 

житловий будинок від 04 травня 2019 року № 2139, пункт 1.5 рішення 

міської ради від 20 грудня 2018 року, № 37/VII-16 «Про надання дозволів на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, 

технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) громадянам – учасникам 

АТО, учасникам бойових дій, ветеранам війни та членам сімей загиблих 

учасників АТО для індивідуального садівництва, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), для індивідуального дачного будівництва, 

індивідуального садівництва, будівництва індивідуальних гаражів» у частині 

надання Шевяковій Світлані Миколаївні дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Академіка Рево, 30, 

орієнтовною площею 0,0329 га для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), вважати 

таким, що втратив чинність. 

7. Керуючись частиною 7 статті 118 Земельного Кодексу України та 

ураховуючи лист управління архітектури та містобудування Чернігівської 



 4 

міської ради від 22 травня 2019 року № 01-18/2370, Андросовичу Миколі 

Олександровичу відмовити в наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Рахматуліна (згідно 

з наданою схемою), орієнтовною площею 0,1100 га для городництва. 

 

 

 

Міський голова                                                                            В. АТРОШЕНКО 

 


