
                                               

                                                                                                                   проект 

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  

 (дев’ятнадцята  (37) сесія 7 скликання ) 

 

 

від  03 грудня 2019 року 

        м. Городня 

 

Про  надання дозволу  на  виготовлення  

проектів землеустрою щодо  відведення  

земельних ділянок у власність за межами 

населеного пункту с. Смичин відповідно 

до рішень Чернігівського окружного  

адміністративного суду Чернігівської   

області 

 

На виконання рішень Чернігівського окружного адміністративного суду 

Чернігівської області, керуючись ст. 25, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Земельним Кодексом України та Господарським 

процесуальним кодексом, Городнянська міська рада 

 

                                                          ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Плотці Віталію Володимировичу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства за  межами  населеного  пункту               

с. Смичин  орієнтовною  площею - 2,0000 га на підставі рішення Чернігівського 

окружного  адміністративного суду № 620/881/19  від 12.06.2019 р.,  яке набрало 

чинності 15.10.2019 р. 

 

2. Надати дозвіл гр. Дулі Петру Івановичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства за  межами  населеного  пункту с. Смичин  

орієнтовною  площею - 2,0000 га на підставі рішення Чернігівського окружного  

адміністративного суду № 620/1046/19  від 19.06.2019 р.,  яке набрало чинності 

31.10.2019 р. 

 

3. Надати дозвіл гр. Редьці Олександру Володимировичу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства за  межами  населеного  пункту               

с. Смичин  орієнтовною  площею - 2,0000 га на підставі рішення Чернігівського 

окружного  адміністративного суду № 620/1773/19  від 22.07.2019 р.,  яке 

набрало чинності 28.10.2019 р. 

 



4. Надати дозвіл гр. Петренку Віктору Петровичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства за  межами  населеного  пункту с. Смичин  

орієнтовною  площею - 2,0000 га на підставі рішення Чернігівського окружного  

адміністративного суду № 620/1572/19  від 28.08.2019 р.,  яке набрало чинності 

08.11.2019 р. 

 

5. Надати дозвіл гр. Саух Наталії Василівні на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства за  межами  населеного  пункту с. Смичин  

орієнтовною  площею - 2,0000 га на підставі рішення Чернігівського окружного  

адміністративного суду № 620/1605/19  від 30.08.2019 р.,  яке набрало чинності 

08.11.2019 р. 

 

6. Надати дозвіл гр. Мосич Олені Василівні на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства за  межами  населеного  пункту с. Смичин  

орієнтовною  площею - 2,0000 га на підставі рішення Чернігівського окружного  

адміністративного суду № 620/1551/19  від 08.08.2019 р.,  яке набрало чинності 

15.10.2019 р. 

 

7. Надати дозвіл гр. Богдан Людмилі Анатоліївні на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства за  межами  населеного  пункту с. Смичин  

орієнтовною  площею - 2,0000 га на підставі рішення Чернігівського окружного  

адміністративного суду № 620/2519/19  від 25.10.2019 р.,  яке набрало чинності 

25.11.2019 р. 

 

8. Надати дозвіл гр. Єнютіній Людмилі Олександрівні на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства за  межами  населеного  пункту               

с. Смичин  орієнтовною  площею - 2,0000 га на підставі рішення Чернігівського 

окружного  адміністративного суду № 620/2521/19  від 24.10.2019 р.,  яке 

набрало чинності 24.11.2019 р. 

 

9. Фактичний розмір земельних ділянок уточнюється після виготовлення 

проектної документації. 

 

10. Дане рішення чинне протягом 1 (одного) року з моменту його 

прийняття. 

 

11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

Городнянської міської ради з питань комунальної власності, земельних відносин 

та охорони природи. 

 

 

Міський голова                                                                                          А.І. Богдан 


