
         

                                      

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  

 (дев’ята  (27) сесія 7 скликання) 

                                                                     

 

від  07 листопада 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.  Миру, 1   надану  в  користування гр. Лахнеко Аллі Федорівні в зв’язку з 

невикористання та поданою заявою .  

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

користування. 

 

       2. Вилучити земельну ділянку орієнтовною площею – 0,0600  га  в  м. Городня 

по  вул.  Жовтневій  поруч  з  будинком   № 131   надану  в  постійне користування 

гр. Попову Юрію Станіславовичу в зв’язку з невикористання та поданою заявою .  

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

користування. 

 

      3. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

 

3.1 Попова Алла Михайлівна 

м. Городня, 

вул. Жовтнева, буд. 131 

0,0600 га. 

 

 

 

 

для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

м. Городня,   

вул. Жовтнева поруч з будинком 

№131 



3.2 Моцар Людмила  

Миколаївна 

м. Городня,  

2 пров. Зарічний, буд. 57 

0,0900 га. 

 

 

 

 

для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

м. Городня,   

2 пров. Зарічний, буд. 57 

3.3 Ткач Михайло Іванович 

м. Городня,  

вул. Ювілейна, буд. 22, кв.1  

0,0600 га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

м. Городня,   

вул. Ювілейна, буд. 22, кв.1  

3.4 Якуш Сергій Михайлович 

м. Городня,  

вул. Колгоспна, буд. 11 

0,0900 га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

м. Городня,   

вул. Колгоспна, буд. 55 

3.5 Старунь Микола 

Олександрович 

м. Городня, 

вул. Будівельників, буд. 29 

0,0600 га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

м. Городня,   

вул. Будівельників, буд. 29 

3.6 Єфиненко Микола 

Григорович 

м. Городня, 

вул. Будівельників, буд. 31 

0,0600 га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

м. Городня,   

вул. Будівельників, буд. 31 

3.7 Мозоль Сергій 

Олександрович 

м. Городня,  

вул. Довженка, буд. 4 

0,0900 га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

м. Городня,   

вул. Довженка, буд. 4 

3.8 Голієнко Вадим Сергійович 

м. Буча, Київська область 

вул. Інститутська, буд. 19 

0,9000 га  для ведення особистого 

селянського господарства 

Городнянський район   

с. Полісся, 

вул. Механізаторів, 26  

 

4. Фактичний розмір земельних ділянок уточнюється після виготовлення 

проектних документацій. 

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

 

 

 

Міський голова                                                                                            А. І.  Богдан 


