
                 

проект 

          

УКРАЇНА 

    ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

   Р І Ш Е Н Н Я 

  2019 року            м. Чернігів    № 41/VII-_ 

 

                                                                                                    

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: 

1.1 Березенку Віктору Миколайовичу по вул. 1-го Травня, 218-а, 

орієнтовною площею 0,0842 га. 

1.2 Лисиці Петру Миколайовичу по вул. Сосницькій, 99, орієнтовною 

площею 0,0991 га. 



 2 

1.3 Голік Валентині Володимирівні по провулку Гомельському, 42, 

орієнтовною площею 0,1000 га. 

1.4 Попович Любові Михайлівні та Попович Лілії Вікторівні по вул. 

Комка, 7, орієнтовною площею 0,0863 га. 

1.5 Коханевичу Олександру Адамовичу по вул. Шкільній, 5, орієнтовною 

площею 0,0773 га. 

1.6 Коханевичу Володимиру Адамовичу по вул. Шкільній, 5, орієнтовною 

площею 0,0773 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 Грицик Вірі Іванівні по вул. Слов’янській, 12, орієнтовною площею 

0,0600 га. 

2.2 Іщенко Наталії Олександрівні по вул. Тихій, 23, орієнтовною 

загальною площею 0,0183 га (на умовах оренди): 

- ділянка № 1, площею 0,0076 га; 

- ділянка № 2, площею 0,0107 га. 

2.3 Тараковій Тетяні Юріївні по вул. Тихій, 23, орієнтовною площею 

0,0444 га (на умовах оренди). 

2.4 Атрощенку Михайлу Володимировичу по вул. Трудовій, 2-б, 

орієнтовною площею 0,0516 га. 

2.5 Ступак Антоніні Іванівні по вул. Заньковецької, 72, орієнтовною 

площею 0,1000 га. 

2.6 Биковій Валентині Володимирівні по вул. Спортивній, 11, 

орієнтовною площею 0,0540 га. 

3. Сивець Аллі Яківні надати дозвіл на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) по провулку Слобідському, 3, орієнтовною 

площею 0,0548 га для городництва. 

4. Ураховуючи рішення Чернігівського окружного адміністративного 

суду від 21 лютого 2019 року по справі № 620/256/19, Копилу Віктору 

Петровичу надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Танкістів (будівельний № 28), орієнтовною площею 

0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка). 

5. Пункт 2.6 рішення Чернігівської міської ради від 31.01.2019 № 38/VII-7 

«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 
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надання Березенку Віктору Миколайовичу дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового 

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

ділянки по вул. 1-го Травня, 218-а, орієнтовною площею 0,0700 га, вважати 

таким, що втратив чинність. 

6. Клоновець Наталі Олександрівні надати дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в районі вул. Банченкова, 

орієнтовною площею 0,0500 га для ведення особистого селянського 

господарства. 

7. Керуючись частиною 7 статті 118 Земельного Кодексу України та 

ураховуючи лист управління архітектури та містобудування Чернігівської 

міської ради від 19 березня 2019 року № 01-09/29, Маркович Оксані Миколаївні 

відмовити в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Кропивницького (згідно з наданою 

схемою), орієнтовною площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 

гаражів. 

8. Керуючись частиною 7 статті 118 Земельного Кодексу України та 

ураховуючи лист управління архітектури та містобудування Чернігівської 

міської ради від 19 березня 2019 року № 01-09/31, Єрмаку Сергію Валерійовичу 

відмовити в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Станіславського (згідно з наданою 

схемою), орієнтовною площею 0,0035 га для будівництва індивідуальних 

гаражів. 

9. Керуючись частиною 7 статті 118 Земельного Кодексу України та 

ураховуючи лист управління архітектури та містобудування Чернігівської 

міської ради від 19 березня 2019 року № 01-09/30, Сакуну Володимиру 

Петровичу відмовити в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Красносільського (згідно з наданою 

схемою), орієнтовною площею 0,0040 га для будівництва індивідуальних 

гаражів. 

10. Керуючись частиною 7 статті 118 Земельного Кодексу України та 

ураховуючи лист управління архітектури та містобудування Чернігівської 

міської ради від 22 березня 2019 року № 01-18/2361, В’яльцю Олександру 

Васильовичу відмовити в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Олександра Молодчого (згідно з 

наданою схемою), орієнтовною площею 0,0100 га для будівництва 

індивідуальних гаражів. 

11. Керуючись частиною 7 статті 118 Земельного Кодексу України та 

ураховуючи лист управління архітектури та містобудування Чернігівської 

міської ради від 22 березня 2019 року № 01-18/2360, В’яльцю Олександру 

Васильовичу відмовити в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Олександра Молодчого (згідно з 

наданою схемою), орієнтовною площею 0,0100 га для будівництва 

індивідуальних гаражів. 
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12. Керуючись частиною 7 статті 118 Земельного Кодексу України та 

ураховуючи лист управління архітектури та містобудування Чернігівської 

міської ради від 22 березня 2019 року № 01-18/2362, В’ялець Олені Георгіївні 

відмовити в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Олександра Молодчого (згідно з наданою 

схемою), орієнтовною площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних 

гаражів. 

13. Керуючись частиною 7 статті 118 Земельного Кодексу України та 

ураховуючи лист управління архітектури та містобудування Чернігівської 

міської ради від 22 березня 2019 року № 01-18/2359, В’яльцю Олександру 

Васильовичу відмовити в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Грінченка (згідно з наданою 

схемою), орієнтовною площею 0,0600 га для індивідуального садівництва. 

14. Керуючись частиною 7 статті 118 Земельного Кодексу України та 

ураховуючи лист управління архітектури та містобудування Чернігівської 

міської ради від 22 березня 2019 року № 01-18/2358, В’яльцю Олександру 

Васильовичу відмовити в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Олександра Молодчого (згідно з 

наданою схемою), орієнтовною площею 0,1000 га для індивідуального 

садівництва. 

15. Керуючись частиною 7 статті 118 Земельного Кодексу України та 

ураховуючи лист управління архітектури та містобудування Чернігівської 

міської ради від 29 березня 2019 року № 01-09/35, Синиці Тетяні Миколаївні 

відмовити в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Комочкова (згідно з наданою схемою), 

орієнтовною площею 0,0524 га для городництва. 

16. Керуючись частиною 7 статті 118 Земельного Кодексу України та 

ураховуючи лист управління архітектури та містобудування Чернігівської 

міської ради від 29 березня 2019 року № 01-09/34, Віктору Віталію 

Миколайовичу відмовити в наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Шевченка (згідно з 

доданою схемою), орієнтовною площею 0,0130 га для городництва. 

17. Керуючись частиною 7 статті 118 Земельного Кодексу України та 

ураховуючи лист управління архітектури та містобудування Чернігівської 

міської ради від 25 березня 2019 року № 01-08/228, Попаденку Дмитрію 

Миколайовичу відмовити в наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по проспекту Миру (згідно з 

доданою схемою), орієнтовною площею 0,0544 га для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

18. Керуючись частиною 7 статті 118 Земельного Кодексу України та 

ураховуючи лист управління архітектури та містобудування Чернігівської 

міської ради від 11 березня 2019 року № 01-09/26, Атрощенку Олександру 

Михайловичу відмовити в наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Івана Молявки (згідно 
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з доданою схемою), орієнтовною площею 0,0371 га для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

19. Керуючись частиною 7 статті 118 Земельного Кодексу України та 

ураховуючи лист управління архітектури та містобудування Чернігівської 

міської ради від 25 березня 2019 року № 01-18/2363, Андрєєвій Валентині 

Степанівні відмовити в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по 1-му провулку Тракторному (згідно з 

доданою схемою), орієнтовною площею 0,0060 га для городництва. 

20. Керуючись частиною 7 статті 118 Земельного Кодексу України та 

ураховуючи лист управління архітектури та містобудування Чернігівської 

міської ради від 25 березня 2019 року № 01-18/2364, Циганок Галині Іванівні 

відмовити в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Чернігівській (згідно з доданою схемою), 

орієнтовною площею 0,0710 га для городництва. 

21. Керуючись частиною 7 статті 118 Земельного Кодексу України та 

ураховуючи лист управління архітектури та містобудування Чернігівської 

міської ради від 25 березня 2019 року № 01-18/2365, Гребельнику Анатолію 

Григоровичу відмовити в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Сіверській (згідно з доданою 

схемою), орієнтовною площею 0,0450 га для городництва. 

22. Керуючись частиною 7 статті 118 Земельного Кодексу України та 

ураховуючи лист управління архітектури та містобудування Чернігівської 

міської ради від 25 березня 2019 року № 01-18/2366, Гребельнику Анатолію 

Григоровичу відмовити в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Сіверській (згідно з доданою 

схемою), орієнтовною площею 0,0536 га для городництва. 

23. Ураховуючи рішення Чернігівського окружного адміністративного 

суду від 12 грудня 2018 року по справі № 620/3421/18, залишеного без змін 

постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 05 березня 2019 

року, Сичевському Андрію Леонідовичу надати дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в районі вул. Заньковецької 

(згідно наданою схемою), орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

24. Венгері Ігорю Васильовичу надати дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Волонтерів, 2-а, 

орієнтовною площею 0,0350 га для городництва. 

25. Ураховуючи протокол загальних зборів членів ради ветеранів АТО, 

членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) воїнів АТО при 

Чернігівській міській раді від 04 квітня 2019 року № 59/3-2019 про передачу 

права на земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в районі вул. 

Інструментальної, керуючись Земельним кодексом України, законами України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії 
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їх соціального захисту», «Про землеустрій», на виконання рішення 

Чернігівської міської ради від 31 березня 2016 року № 6/VII-3 «Про Програму 

підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців 

м. Чернігова на 2016-2020 роки» зі змінами, надати дозвіл на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в районі вул. 

Інструментальної для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), громадянам – учасникам 

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

учасників АТО: 

25.1 Вєтрову Сергію Андрійовичу, по вул. Інструментальній (будівельний 

№ 1), орієнтовною площею 0,0700 га. 

25.2 Лагутіну Андрію Михайловичу, по вул. Інструментальній 

(будівельний № 2), орієнтовною площею 0,0700 га. 

25.3 Напольському Ігорю Івановичу, по вул. Інструментальній 

(будівельний № 3) , орієнтовною площею 0,0700 га.  

25.4 Одинцю Вадиму Миколайовичу, по вул. Інструментальній 

(будівельний № 4), орієнтовною площею 0,0700 га. 

25.5 Вишняку Сергію Володимировичу, по вул. Інструментальній 

(будівельний № 5), орієнтовною площею 0,0700 га. 

25.6 Буряку Андрію Григоровичу, по вул. Інструментальній (будівельний 

№ 6), орієнтовною площею 0,0700 га. 

25.7 Геращенку Максиму Михайловичу, по вул. Інструментальній 

(будівельний № 7), орієнтовною площею 0,0700 га. 

25.8 Кулику Леоніду Івановичу, по вул. Інструментальній (будівельний  

№ 8), орієнтовною площею  0,0700 га. 

25.9 Борисову Юрію Івановичу, по вул. Інструментальній (будівельний  

№ 9), орієнтовною площею  0,0700 га. 

25.10 Хакімову Марату Марсовичу, по вул. Інструментальній 

(будівельний № 10), орієнтовною площею 0,0700 га. 

25.11 Мироненку Олександру Васильовичу, по вул. Інструментальній 

(будівельний № 11), орієнтовною площею 0,0700 га. 

25.12 Крессу Максиму Сергійовичу, по вул. Інструментальній 

(будівельний № 21), орієнтовною площею 0,0700 га. 

25.13 Пилипенку Максиму Миколайовичу, по вул. Інструментальній 

(будівельний № 20), орієнтовною площею 0,0700 га. 

25.14 Скрипці Дмитру Васильовичу, по вул. Інструментальній 

(будівельний № 19), орієнтовною площею 0,0700 га. 

25.15 Червотоці Олегу Вікторовичу, по вул. Інструментальній 

(будівельний № 18), орієнтовною площею 0,0700 га. 

25.16 Деркачу Миколі Петровичу, по вул. Інструментальній (будівельний 

№ 72), орієнтовною площею 0,1000 га. 

25.17 Ткаченку Сергію Петровичу, по вул. Інструментальній (будівельний 

№ 81), орієнтовною площею 0,1000 га. 

25.18 Гузу Станіславу Миколайовичу, по вул. Інструментальній 

(будівельний № 84), орієнтовною площею 0,1000 га. 
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25.19 Мартиненку Дмитру Володимировичу, по вул. Інструментальній 

(будівельний № 75), орієнтовною площею 0,1000 га. 

25.20 Дахно Віталію Олександровичу, по вул. Інструментальній 

(будівельний № 79), орієнтовною площею 0,1000 га. 

25.21 Петренку Ярославу Юрійовичу, по вул. Інструментальній 

(будівельний № 74), орієнтовною площею 0,1000 га. 

26. Ураховуючи протокол загальних зборів членів ради ветеранів АТО, 

членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) воїнів АТО при 

Чернігівській міській раді від 04 квітня 2019 року № 59/3-2019 про питання 

пов’язані з виділенням земельних ділянок учасникам АТО та членам сімей 

загиблих (померлих) воїнів АТО, керуючись Земельним кодексом України, 

законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про землеустрій», на 

виконання рішення Чернігівської міської ради від 31 березня 2016 року № 

6/VII-3 «Про Програму підтримки учасників антитерористичної операції та 

членів їх сімей – мешканців м. Чернігова на 2016-2020 роки» зі змінами, 

Зубкову Дмитру Петровичу надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в районі вул. Корольова, орієнтовною 

площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

27. Ураховуючи протокол загальних зборів членів ради ветеранів АТО, 

членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) воїнів АТО при 

Чернігівській міській раді від 04 квітня 2019 року № 59/3-2019 про передачу 

права на земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в районі вул. 

Музейної, керуючись Земельним кодексом України, законами України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту», «Про землеустрій», на виконання рішення Чернігівської 

міської ради від 31 березня 2016 року № 6/VII-3 «Про Програму підтримки 

учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців м. 

Чернігова на 2016-2020 роки» зі змінами, надати дозвіл на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в районі вул. 

Музейної для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), громадянам – учасникам АТО, 

учасникам бойових дій, ветеранам війни та членам сімей загиблих учасників 

АТО: 

27.1 Афоніну Владиславу Геннадійовичу по вул. Музейній (будівельний 

№ 1), орієнтовною площею 0,1000 га. 

27.2 Обушному Андрію Володимировичу по вул. Музейній (будівельний 

№ 2), орієнтовною площею 0,1000 га. 

27.3 Хім’яку Михайлу Миколайовичу по вул. Музейній (будівельний      

№ 3), орієнтовною площею 0,1000 га. 

27.4 Гаранжі Іллі Ігоровичу по вул. Музейній (будівельний № 4), 

орієнтовною площею 0,1000 га. 
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28. Ураховуючи протокол загальних зборів членів ради ветеранів АТО, 

членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) воїнів АТО при 

Чернігівській міській раді від 04 квітня 2019 року № 59/3-2019 про питання 

пов’язані з виділенням земельних ділянок учасникам АТО та членам сімей 

загиблих (померлих) воїнів АТО, керуючись Земельним кодексом України, 

законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про землеустрій», на 

виконання рішення Чернігівської міської ради від 31 березня 2016 року № 

6/VII-3 «Про Програму підтримки учасників антитерористичної операції та 

членів їх сімей – мешканців м. Чернігова на 2016-2020 роки» зі змінами, 

Денисенку Андрію Сергійовичу надати дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 8 в районі масиву 

«Лісковиця», орієнтовною площею 0,0600 га для індивідуального садівництва. 

29. Ураховуючи протокол загальних зборів членів ради ветеранів АТО, 

членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) воїнів АТО при 

Чернігівській міській раді від 04 квітня 2019 року № 59/3-2019 про питання 

пов’язані з виділенням земельних ділянок учасникам АТО та членам сімей 

загиблих (померлих) воїнів АТО, керуючись Земельним кодексом України, 

законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про землеустрій», на 

виконання рішення Чернігівської міської ради від 31 березня 2016 року № 

6/VII-3 «Про Програму підтримки учасників антитерористичної операції та 

членів їх сімей – мешканців м. Чернігова на 2016-2020 роки» зі змінами, 

Подибайло Ірині Миколаївні надати дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в районі вул. Берегової, 

орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

 

 

 

Міський голова                                                                                В. АТРОШЕНКО 

 


