
 

 

 

                                                                                   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  

 (п’ята  (23) сесія 7 скликання) 

                                                                     

 

 

 

 

від  07 червня 2018 року 

        м. Городня 

 

 

Про затвердження проектів 

землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність на 

землях  Городнянської міської ради 

 

Розглянувши заяви та проекти землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок  у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, 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. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд і передати у приватну власність земельну 

ділянку громадянам:  

 

1.1 Єронін Володимир 

Володимирович 

м. Городня,  

вул. Заводська, буд. 27 

0,0753 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

кадастровий 

№ 7421410100:00:002:2112                 

м. Городня,   

вул. Заводська, буд. 27 

 



1.2 Герасименко Олексій 

Васильович 

м. Городня,  

вул. Стеби, буд. 43 

 

0,0528 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

кадастровий 

№ 7421410100:00:002:2111                 

м. Городня,   

вул. Стеби, буд. 43 

 

1.3 Батюк Олена Дмитрівна 

м. Городня,  

1 пров. Березня,  буд. 57 

0,0900 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

кадастровий 

№ 7421410100:00:002:2109                 

м. Городня,   

вул. Стеби,  буд. 55 

 

1.4 Захарченко Володимир 

Федорович 

м. Городня,  

вул. Чернігівська,  буд. 2-А 

кв. 10 

0,0898 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

кадастровий 

№ 7421410100:00:001:1747                

м. Городня,   

вул. Весняна,  буд. 15 

 

1.5 Смикун Любов Михайлівна 

м. Городня,  

2 пров. Зарічний, буд. 8 

0,0679 га. для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

кадастровий 

№ 7421410100:00:001:1752               

м. Городня,   

2 пров. Зарічний, буд. 8 

 

1.6 Біруль Андрій 

Володимирович 

м. Чернігів,  

вул. Волкова, буд. 13 

0,0764га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

кадастровий 

№ 7421410100:00:002:2119             

м. Городня,   

вул. Армійська, буд. 70 

2. Громадянин, який отримав земельну ділянку у власність, використовувати  

за цільовим призначенням.  

 

   

Міський голова                                                            А.І. Богдан 

 


