
  

                      

 

                   

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 в межах населеного пункту 

на землях Городнянської міської ради 

 

 

Розглянувши  заяви  про надання  земельних ділянок для ведення 

особистого  селянського  господарства в межах населеного пункту,  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 

громадянки Оглоблі Валентини Петрівни,  яка мешкає в с. Пекурівка 

Городнянського району по вул. Молодіжній, буд. 17, 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 в межах с. Пекурівка  Городнянського району  Чернігівської 

області в зв’язку з оформленням ТОВ «ЕК«Альтера» зазначеної земельної 

ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель 

і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії. 

 

 2. Перенести на наступну сесію Городнянської міської ради розгляд заяви 

громадянки Козел Алли Володимирівни, яка мешкає в с. Пекурівка 

Городнянського району по вул. Молодіжній, буд. 11, 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 в межах с. Пекурівка  Городнянського району  Чернігівської 

області в зв’язку з оформленням ТОВ «ЕК«Альтера» зазначеної земельної 

ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель 

і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії. 

 

3. Перенести на наступну сесію Городнянської міської ради розгляд заяви 

громадянина Жоголки Володимира Михайловича,  який мешкає в с. Пекурівка 

Городнянського району по вул. Центральній, буд. 26, 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 в межах с. Пекурівка  Городнянського району  Чернігівської 

області в зв’язку з оформленням ТОВ «ЕК«Альтера» зазначеної земельної 

ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель 

і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії. 

 

4. Перенести на наступну сесію Городнянської міської ради розгляд заяви 

громадянки Жоголко Тетяни Петрівни,  яка мешкає в с. Пекурівка 

Городнянського району по вул. Центральній, буд. 26, 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 в межах с. Пекурівка  Городнянського району  Чернігівської 

області в зв’язку з оформленням ТОВ «ЕК«Альтера» зазначеної земельної 

ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель 

і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії. 

 

5. Перенести на наступну сесію Городнянської міської ради розгляд заяви 

громадянки Жоголко Єлизавети Степанівни,  яка мешкає в с. Пекурівка 

Городнянського району по вул. Центральній, буд. 95, 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 в межах с. Пекурівка  Городнянського району  Чернігівської 

області в зв’язку з оформленням ТОВ «ЕК«Альтера» зазначеної земельної 

ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель 

і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії. 

 

6. Перенести на наступну сесію Городнянської міської ради розгляд заяви 

громадянина Козел Михайла Миколайовича, який мешкає в с. Пекурівка 

Городнянського району по вул. Молодіжній, буд. 11, 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 в межах с. Пекурівка  Городнянського району  Чернігівської 

області в зв’язку з оформленням ТОВ «ЕК«Альтера» зазначеної земельної 

ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель 

і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії. 

 



7. Перенести на наступну сесію Городнянської міської ради розгляд заяви 

громадянина Коросташовець Сергія Миколайовича,  який мешкає в с. 

Пекурівка Городнянського району по вул. Центральній, буд. 168, 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 в межах с. Пекурівка  Городнянського району  Чернігівської 

області в зв’язку з оформленням ТОВ «ЕК«Альтера» зазначеної земельної 

ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель 

і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії. 

 

8. Перенести на наступну сесію Городнянської міської ради розгляд заяви 

громадянки Оглоблі Зої Генріхівни,  яка мешкає в с. Пекурівка Городнянського 

району по вул. Молодіжній, буд. 17, 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 в межах с. Пекурівка  

Городнянського району  Чернігівської області в зв’язку з оформленням ТОВ 

«ЕК«Альтера» зазначеної земельної ділянки для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної 

та теплової енергії. 

 

9. Перенести на наступну сесію Городнянської міської ради розгляд заяви 

громадянки Коросташовець Людмили Василівни,  яка мешкає в с. Пекурівка 

Городнянського району по вул. Центральній, буд. 168, 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 в межах с. Пекурівка  Городнянського району  Чернігівської 

області в зв’язку з оформленням ТОВ «ЕК«Альтера» зазначеної земельної 

ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель 

і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії. 

 

10. Перенести на наступну сесію Городнянської міської ради розгляд 

заяви громадянки Оглоблі Жанни Олегівни,  яка мешкає  в м. Чернігів по               

вул. О. Кошового, буд. 35, кв. 130 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 в межах с. 

Пекурівка  Городнянського району  Чернігівської області в зв’язку з 

оформленням ТОВ «ЕК«Альтера» зазначеної земельної ділянки для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії. 

 

11. Перенести на наступну сесію Городнянської міської ради розгляд 

заяви громадянина Лескович Володимира Миколайовича,  яка мешкає в м. 

Городня по вул. Незалежності, буд. 74, кв. 121, 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 в межах с. 



Пекурівка  Городнянського району  Чернігівської області в зв’язку з 

оформленням ТОВ «ЕК«Альтера» зазначеної земельної ділянки для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії. 

 

12. Перенести на наступну сесію Городнянської міської ради розгляд 

заяви громадянки Лескович Раїси Федорівни,яка мешкає в м. Городня по вул. 

Незалежності, буд. 74, кв. 121, 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 в межах с. Пекурівка  

Городнянського району  Чернігівської області в зв’язку з оформленням ТОВ 

«ЕК«Альтера» зазначеної земельної ділянки для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної 

та теплової енергії. 

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 

 


