
 

                                                                                  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 затвердження проектів землеустрою 

щодо зміни цільового призначення  

земельних ділянок з врахуванням втрат 

сільськогосподарського виробництва  

на землях Городнянської міської ради 

 

Розглянувши проекти землеустрою щодо зміни цільового призначення 

земельних ділянок  керуючись ст. 25, ст. 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні” ,  Земельним кодексом України та Бюджетним 

кодексом України на 2018 рік міська рада 

 

 

                                          ВИРІШИЛА: 

 

      1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки 

яка перебуває у власності зі зміною цільового призначення в м. Городня по                                

вул. 1го Травня, 61а загальною площею - 0,0477 га кадастровий                             

№  7421410100:00:002:1085  гр. Крутік Олені Федорівні з земель  для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  (присадибна ділянка) на землі для будівництва і обслуговування 

будівель торгівлі.  

 

      2. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки 

яка перебуває у власності зі зміною цільового призначення в м. Городня по                                

вул. 1го Травня, 61а загальною площею - 0,0772 га кадастровий                             

№  7421410100:00:002:1086  гр. Крутік Олені Федорівні з земель  для ведення 

особистого селянського господарства на землі для будівництва і 

обслуговування будівель торгівлі.  

2.1. Затвердити розмір відшкодування втрат сільськогосподарського 

виробництва  земельної  ділянки  площею – 0,0772 га  в м. Городня по               

вул. 1го Травня, 61а кадастровий  №  7421410100:00:002:1086  на загальну 



суму 6426 грн. 15 коп. (шість тисяч чотириста двадцять шість грн. 15 коп.) 

згідно розрахункової відомості. 

2.2  Сплатити гр. Крутік Олені Федорівні втрати сільськогосподарського 

виробництва  за  земельну  ділянку  площею – 0,0772 га   в м. Городня по  

вул. 1го Травня, 61а на загальну суму 6426 грн. 15 коп. (шість тисяч 

чотириста двадцять шість грн. 15 коп.) в двомісячний термін з дати 

прийняття даного рішення відповідно до норм чинного законодавства. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                             А.І. Богдан 

 

 

 


