
                     

                  

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  

(шістнадцята (34) сесія 7 скликання ) 

 

від  01 серпня  2019 року 

        м. Городня 

 

Про перенесення розгляду заяв 

щодо  виділення у власність 

земельних ділянок   для   ведення 

особистого селянського 

господарства на землях 

Городнянської міської ради 

 

 

Розглянувши  заяви  про надання  земельних ділянок для ведення 

особистого  селянського  господарства за межами населених пунктів,  

керуючись ст. 25, 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

Земельним Кодексом України, Городнянська міська рада 

 

                                                          ВИРІШИЛА: 

   1. Перенести на наступну сесію Городнянської міської ради розгляд заяви 

громадянина Науменко Ярослава Івановича,  який мешкає в с. Смичин 

Городнянського району по вул. Центральній, буд. 215, 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. Смичин  Городнянського району  Чернігівської 

області в зв’язку з розглядом відділом у Городнянському районі Головного 

управління Держгеокадастру у Чернігівській області клопотання про наявність 

обтяжень речових прав на вищезазначену земельну ділянку. 

 

 2. Перенести на наступну сесію Городнянської міської ради розгляд заяви 

громадянки Науменко Ніни Григорівни,  яка мешкає в с. Смичин 

Городнянського району по вул. Центральній, буд. 215, 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. Смичин  Городнянського району  Чернігівської 

області в зв’язку з розглядом відділом у Городнянському районі Головного 

управління Держгеокадастру у Чернігівській області клопотання про наявність 

обтяжень речових прав на вищезазначену земельну ділянку. 

 



 3. Перенести на наступну сесію Городнянської міської ради розгляд заяви 

громадянки Терпицької Світлани Олександрівни,  яка мешкає в с. Смичин 

Городнянського району по вул. Центральній, буд. 27-а, 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. Смичин  Городнянського району  Чернігівської 

області в зв’язку з розглядом відділом у Городнянському районі Головного 

управління Держгеокадастру у Чернігівській області клопотання про наявність 

обтяжень речових прав на вищезазначену земельну ділянку. 

 

 4. Перенести на наступну сесію Городнянської міської ради розгляд заяви 

громадянки Поліщук Олени Миколаївни,  яка мешкає в с. Смичин 

Городнянського району по вул. Центральній, буд. 229, 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. Смичин  Городнянського району  Чернігівської 

області в зв’язку з розглядом відділом у Городнянському районі Головного 

управління Держгеокадастру у Чернігівській області клопотання про наявність 

обтяжень речових прав на вищезазначену земельну ділянку. 

 

 5. Перенести на наступну сесію Городнянської міської ради розгляд заяви 

громадянки Шестопал Галина Миколаївна,  яка мешкає в м. Чернігів по вул. 

Стрілецькій, буд. 1, 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. Смичин  

Городнянського району  Чернігівської області в зв’язку з розглядом відділом у 

Городнянському районі Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській 

області клопотання про наявність обтяжень речових прав на вищезазначену 

земельну ділянку. 

 

 6. Перенести на наступну сесію Городнянської міської ради розгляд заяви 

громадянина Анопрієнко Максима Петровича,  який мешкає в с. Смичин 

Городнянського району по вул. Центральній, буд. 27-а, 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. Смичин  Городнянського району  Чернігівської 

області в зв’язку з розглядом відділом у Городнянському районі Головного 

управління Держгеокадастру у Чернігівській області клопотання про наявність 

обтяжень речових прав на вищезазначену земельну ділянку. 

 

7.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

Городнянської міської ради з питань комунальної власності, земельних 

відносин та охорони природи. 

 

Секретар ради                                                                                          С.А.Більська 

 


