
                                                                                                    

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  

(шоста сесія 8 скликання) 

 

 

 

від  14 липня 2021 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення  які 

перебувають в постійному користуванні на 

землях Городнянської міської ради  

    

     Розглянувши заяви та додані документи щодо надання дозволу на 

виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення)  меж земельних  ділянок в натурі  (на місцевості), керуючись ст. 

25, 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Земельним 

кодексом України, Городнянська міська рада  

 

                                                                ВИРІШИЛА: 
 

1.  Надати дозвіл Смичинському сільському споживчому товариству на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка перебуває в 

постійному користуванні згідно державного акту на право постійного 

користування землею серії  ІІ-ЧН  № 001550 від  19.08.1997 року орієнтовною 

площею – 0,0600 га в с. Пекурівка Чернігівської області по вул. Центральній             

( Леніна), 130  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  (03.07). 
 

2.  Надати дозвіл Смичинському сільському споживчому товариству на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), які перебувають 

в постійному користуванні згідно державних актів на право постійного 

користування землею: 

серії  ІІ-ЧН  № 001548 від 08.07.1997 року  

    - орієнтовною площею – 0,2000 га в с. Смичин Чернігівської області по                 

вул. Чернігівській, 15; 



    - орієнтовною площею – 0,2000 га в с. Смичин Чернігівської області по           

вул. Чернігівській, 19; 

 

серії  ІІ-ЧН  № 001548 від 08.07.1997 року  

    - орієнтовною площею – 0,2000 га в с. Дібрівне Чернігівської області по           

вул. Маркова, 102 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  

(03.07). 

 

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію Городнянської міської ради з питань комунальної власності, 

земельних відносин, охорони природи та містобудівної діяльності. 

 

 

 

Міський голова                                                                                       А.І. Богдан 
 

 


