
         

                                                                                    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  

 (четверта (22) сесія 7 скликання) 

                                                                     

 

 

 

 

від  05 квітня 2018 року 

        м. Городня 

 

Про вилучення та надання дозволу на 

виготовлення проектів  землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у 

власність на землях Городнянської 

міської ради  Чернігівської області 

 

Розглянувши заяви та технічні матеріали щодо вилучення та надання дозволу 

на виготовлення проектів  землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) керуючись ст. 25, ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Земельним Кодексом України  міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

      1. Вилучити земельну ділянку орієнтовною площею – 0,0900 га в м. Городня 

по вул. Зеленій, 8  надану для будівництва і обслуговування житлового  будинку,  

господарських  будівель  і  споруд  (присадибна ділянка)  гр. Суходолу Миколі 

Семеновичу  в зв’язку з невикористання та поданою заявою .  

1.1 Дану земельну ділянку зарахувати до земель не наданих у власність та 

користування. 

 

     2. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

2.1 Суходол Світлана  

Миколаївна 

Городнянський район,  

с. Моложава, 

вул. Горького, буд. 35 

0,0900га 

 

 

 

 

для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

м. Городня,   

вул. Зелена, 8 

 



2.2 Пилипенко Тетяна 

Миколаївна 

м. Городня,  

вул. Пирогова, буд. 2 

0,0900га 

 

 

 

 

для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

м. Городня,   

вул. Пирогова, буд. 2 

 

2.3 Росомаха Роман 

Володимирович 

м. Городня,  

вул. Чумака, буд. 6  кв. 4 

 

0,1000га 

 

 

 

 

для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

м. Городня,   

пров. Лісовий , 11 

 

2.4 Марченко Роман Іванович 

м. Городня,  

вул. Носа, буд. 24 

0,1000га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

м. Городня,   

пров. Лісовий , 33 

 

2.5 Шаропата Ірина Василівна 

м. Городня,  

вул. Волковича,  

буд. 49-Б  кв. 6 

0,0900га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

м. Городня,   

вул. Довженко , 32 

 

2.6 Котова Тетяна Олегівна 

м. Городня,  

вул. Мирославська, буд. 75 

0,0900га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

м. Городня,   

вул. Довженко , 34 

 

 

3. Фактичний розмір земельних ділянок уточнюється після виготовлення 

проектних документацій. 

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

 

 

 

 

Міський голова                                                              А. І.  Богдан 


