
 

 

                                                                                                                        

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  

 (двадцять шоста (44) сесія 7 скликання ) 

 

від 20 жовтня 2020 року 

        м. Городня 

 

Про продовження строку дії 

рішення сімнадцятої (35) сесії 7 скликання 

від 12 вересня 2019 року «Про надання 

дозволу на оформлення земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення за 

межами населених пунктів  на землях 

Городнянської міської ради»  

                           

       Розглянувши заяви про продовження строку дії рішення сесії 

Городнянської міської ради, керуючись  ст. 25, ст. 26 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, Городнянська міська рада         

                                             ВИРІШИЛА: 

      1. Продовжити термін дії рішення сімнадцятої (35) сесії 7 скликання від 

12 вересня 2019 року «Про надання дозволу на оформлення земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів  на землях 

Городнянської міської ради» громадянам, в частині пунктів: 

1.33 Миненко Людмила Михайлівна 

м. Городня,  

2 провулок, Чкалова, буд. 31 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Півнівщина  Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення 

1.34 Миненко Юлія Володимирівна 

м. Городня,  

2 провулок, Чкалова, буд. 31 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Півнівщина  Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення 



1.35 Миненко Володимир  

Миколайович 

м. Городня,  

2 провулок, Чкалова, буд. 31 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Півнівщина  Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення 

1.36 Миненко Руслан Петрович 

Городнянський район, 

с. Політрудня, 

вул. Весняна, буд. 23 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства 

(01.03) за межами                               

с. Півнівщина  Городнянського 

району Чернігівської області 

відповідно до поданої схеми 

розміщення 

Строком на 6 місяців, в зв’язку з недооформленням проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність сільськогосподарського призначення 

комунальної власності. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

Городнянської міської ради з питань комунальної власності, земельних 

відносин та охорони природи. 

 

 

Секретар міської  ради                                                                   С.А. Більська 


