
 

                                 

                                                                                 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  

 (сьома (25) сесія 7 скликання) 

                           

         

 

від  16 серпня 2018 року 

        м. Городня 

 

 

 

Про  надання   дозволу   на  виготовлення 

проектів  землеустрою  щодо   відведення 

земельних  ділянок  у  власність на землях 

Городнянської міської ради   

 

 Розглянувши заяви Соляника К.Ф. в своїх інтересах та інтересах 

неповнолітнього Соляника І.К. а також Соляник А.І., Соляник І.А., Соляник 

М.В., Соляник А.М., Соляник Г.І., Соляник Т.М. та додані технічні матеріали на 

земельні ділянки про надання дозволу на виготовлення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок орієнтовною площею 0,48 га, керуючись ст. 

25,  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

Кодексом України, виконуючи рішення Городнянського районного суду від 11 

квітня 2018 року та рішення Київського апеляційного адміністративного суду від 

11 липня 2018 року Городнянська  міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність в межах населеного пункту села Бутівка: 

1.1. Солянику Костянтину Феліксовичу, що зареєстрований по вул. 

Пролетарської солідарності, буд.14 корп. Б, кв. 37, м. Ромни, Сумської 

області 

- ведення садівництва орієнтовною площею 0,12 га; 

- будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,25 га; 

- будівництва індивідуальних гаражів орієнтовною площею 0,01 га; 

- індивідуального дачного будівництва орієнтовною площею 0,10 га. 



1.2. Солянику Іллі Костянтиновичу, що зареєстрований по вул. Василя 

Алексухіна, буд. 5, м. Київ 

- ведення садівництва орієнтовною площею 0,12 га; 

- будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,25 га; 

- будівництва індивідуальних гаражів орієнтовною площею 0,01 га; 

- індивідуального дачного будівництва орієнтовною площею 0,10 га. 

1.3. Солянику АнатолійовичуІвановичу, що зареєстрований по просп. 

Голосіївському, буд. 62, кв. 127, м. Київ 

- ведення садівництва орієнтовною площею 0,12 га; 

- будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,25 га; 

- будівництва індивідуальних гаражів орієнтовною площею 0,01 га; 

- індивідуального дачного будівництва орієнтовною площею 0,10 га. 

1.4. Соляник Ірині Анатоліївні, що зареєстрована по просп. 

Голосіївському, буд. 62, кв. 127, м. Київ 

- ведення садівництва орієнтовною площею 0,12 га; 

- будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,25 га; 

- будівництва індивідуальних гаражів орієнтовною площею 0,01 га; 

- індивідуального дачного будівництва орієнтовною площею 0,10 га. 

1.5. Соляник Марії Володимирівні, що зареєстрована по вул. Василя 

Алексухіна, буд. 5, м. Київ 

- ведення садівництва орієнтовною площею 0,12 га; 

- будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,25 га; 

- будівництва індивідуальних гаражів орієнтовною площею 0,01 га; 

- індивідуального дачного будівництва орієнтовною площею 0,10 га. 

1.6. Соляник Анні Миколаївні, що зареєстрована по вул. Будищанській, 

буд. 4, кв. 46, м. Київ 

- ведення садівництва орієнтовною площею 0,12 га; 

- будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,25 га; 

- будівництва індивідуальних гаражів орієнтовною площею 0,01 га; 

- індивідуального дачного будівництва орієнтовною площею 0,10 га. 

1.7. Соляник Галині Іванівні, що зареєстрована по вул. Тверській, буд. 6, 

кв. 15, м. Київ 

- ведення садівництва орієнтовною площею 0,12 га; 

- будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,25 га; 

- будівництва індивідуальних гаражів орієнтовною площею 0,01 га; 

- індивідуального дачного будівництва орієнтовною площею 0,10 га. 

1.8. Соляник Тамарі Миколаївні, що зареєстрована по просп. 

Голосіївському, буд. 62, кв. 127, м. Київ 

- ведення садівництва орієнтовною площею 0,12 га; 

- будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,25 га; 



- будівництва індивідуальних гаражів орієнтовною площею 0,01 га; 

- індивідуального дачного будівництва орієнтовною площею 0,10 га. 

 

2. Фактичний розмір земельних ділянок уточнюється після виготовлення 

проектної документації. 

 

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

прийняття. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

Городнянської міської ради з питань комунальної власності, земельних 

відносин та охорони природи. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                        А. І.  Богдан 


