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УКРАЇНА

    ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
   Р І Ш Е Н Н Я

 2021 року          м. Чернігів № 6/VIII-___ 

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), для індивідуального садівництва

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, для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для 
індивідуального садівництва, 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 Полевик Любові Василівні по вул. Воскресенській, 17, орієнтовною 
площею 0,0197 га.

1.2 Силі Федору Михайловичу по вул. Воскресенській, 12, орієнтовною 
площею 0,0288 га.

1.3 Максименку Олександру Станіславовичу по вул. Довгій, 99, 
орієнтовною площею 0,0806 га.

1.4 Лапенку Андрію Миколайовичу по провулку Береговому, 
орієнтовною площею 0,1000 га.

1.5 Левченку Аркадію Володимировичу по провулку Береговому, 
орієнтовною площею 0,1000 га.



1.6 Скалію Віктору Васильовичу по провулку Береговому, орієнтовною 
площею 0,1000 га.

1.7 Шевченку Вячеславу Миколайовичу по провулку Гайовому, 
орієнтовною площею 0,1000 га.

1.8 Черешку Альберту Івановичу по провулку Гайовому, орієнтовною 
площею 0,1000 га.

1.9 Устіновій Наталії Петрівні по провулку Гайовому, орієнтовною 
площею 0,1000 га.

1.10 Гавриленку Олександру Анатолійовичу по провулку Гайовому, 
орієнтовною площею 0,1000 га.

1.11 Чубенку Сергію Олександровичу по провулку Гайовому, 
орієнтовною площею 0,1000 га.

1.12 Пісному Віталію Івановичу по провулку Гайовому, орієнтовною 
площею 0,1000 га.

1.13 Василенку Володимиру Івановичу по провулку Гайовому, 
орієнтовною площею 0,1000 га.

1.14 Савельєвій Катерині Олегівні по провулку Гайовому, орієнтовною 
площею 0,1000 га.

2. Надати дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для індивідуального садівництва, громадянам - 
членам садівничого товариства:

2.1 «Садовод»: 
2.1.1 Садовському Олегу Євгенійовичу на земельну ділянку № 67/2, 

орієнтовною площею 0,0506 га.
Пункт 15.1.2 рішення міської ради від 29 жовтня 2013 року (34 сесія     

6 скликання) «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 жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), ведення особистого 
селянського господарства, ведення садівництва, будівництва і 
обслуговування індивідуальних гаражів та городництва» у частині надання 
дозволу Садовському Олегу Євгенійовичу на земельну ділянку № 67/2, 
орієнтовною площею 0,0505 га, в садівничому товаристві «Садовод» на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
садівництва, вважати таким, що втратив чинність.

2.2 «Чайка»: 
2.2.1 Кривенко Аллі Анатоліївні на земельну ділянку № 4а, 

орієнтовною площею 0,0471 га.
2.3 «Урожай»: 
2.3.1 Прокоф'євій Аллі Миколаївні на земельну ділянку № 102, 

орієнтовною площею 0,0386 га.



2.4 «Заріччя»:
2.4.1 Пантюк Світлані Михайлівні на земельну ділянку № 439, 

орієнтовною площею 0,1066 га.
2.4.2 Док Ірині Миколаївні на земельну ділянку № 403, орієнтовною 

площею 0,0532 га.
3. Надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо поділу орендованої земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), громадянам: 

3.1 Матвієнку Олександру Юрійовичу, Зіненко Валентині Петрівні та 
Забузі Анатолію Лаврентійовичу по вул. Академіка Рево, 5, площею 0,1135 га 
(кадастровий номер 7410100000:01:012:0360).

3.2 Гойсі Наталії Віталіївні, Гойсі Олександру Миколайовичу              
по проспекту Миру, 284, площею 0,1250 га (кадастровий номер 
7410100000:01:005:0209).

4. У зв’язку з уточненням після фактичного обміру ділянки, внести 
зміни до підпункт 1.10 пункту 1 рішення Чернігівської міської ради від            
30 травня 2019 року № 42/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 дачного будівництва, для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), індивідуального садівництва, будівництва 
індивідуальних гаражів та городництва» у частині надання Сезончику 
Олександру Івановичу дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Круговій, 48 для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), читати «орієнтовною площею 0,0694 га», замість: 
«орієнтовною площею 0,0692 га» і далі за текстом.

5. У зв’язку з уточненням, внести зміни до рішення міської ради від     
28 лютого 2021 року № 4/VIII- 10 «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), індивідуального садівництва, для городництва та для 
будівництва індивідуальних гаражів, громадянам – учасникам АТО/ООС, 
учасникам бойових дій, ветеранам війни та членам сімей загиблих учасників 
АТО/ООС для індивідуального садівництва» у пункті 8.177, читати: «Зайцю 
Леоніду Івановичу», замість: «Зайцю Леоніду Леонідовичу» і далі за текстом.

6. Ураховуючи свідоцтво про шлюб від 23 грудня 2020 року серія 1-ЕЛ 
№ 156214, внести зміни до рішення міської ради від 28 лютого 2021 року            
№ 4/VIII- 10 «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), 
індивідуального садівництва, для городництва та для будівництва 
індивідуальних гаражів, громадянам – учасникам АТО/ООС, учасникам 
бойових дій, ветеранам війни та членам сімей загиблих учасників АТО/ООС 
для індивідуального садівництва» у пункті 8.600, читати: «Кучер Олені 
Вікторівні», замість: «Грицаковій Олені Вікторівні» і далі за текстом.

7. Ураховуючи свідоцтво про смерть від 30 травня 2018 року серія               
1-ЕЛ № 323645, пункт 8 рішення Чернігівської міської ради від 07 жовтня       
2015 року (п’ятдесят третя сесія шостого скликання) «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 жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), ведення садівництва, будівництва індивідуальних 
гаражів та городництва» у частині надання дозволу Маховик Ганні Павлівні 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Довгій, 99, орієнтовною площею 0,0806 га, для городництва (на умовах 
оренди), вважати таким, що втратив чинність. 

8. Пункт 9.9.34 рішення міської ради від 27 квітня 2015 року 
(п’ятдесята сесія шостого скликання) «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 жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), ведення садівництва,  будівництва індивідуальних 
гаражів та городництва» у частині надання дозволу Коваленку Сергію 
Миколайовичу на земельну ділянку № 4А, орієнтовною площею 0,0530 га в 
садівничому товаристві «Чайка» на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення садівництва, вважати таким, що 
втратив чинність.

Міський голова                                                                            В. АТРОШЕНКО
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