
 

 

                                                                                   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  

 (десята (28) сесія 7 скликання) 

                                                                

 

 

 

 

від  06 грудня 2018 року 

        м. Городня 
 

Про  надання   дозволу   на  виготовлення 

проектів  землеустрою  щодо   відведення 

земельних  ділянок  у  власність на землях 

Городнянської міської ради   
 

 Розглянувши заяви та технічні матеріали на земельні ділянки про надання 

дозволу на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського господарства, 

керуючись ст. 25,  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Земельним Кодексом України, Городнянська  міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

      1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

 

1.1 Россол  Сергій  Васильович  

м. Городня,  

вул. Мирославська, буд. 22 

0,0450 га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

м. Городня,  

вул. Мирославська, буд. 22 

 

1.2 Пацюк Олена Олександрівна 

м. Городня,  

вул. Смекаліна, буд. 14 

0,0850 га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

м. Городня,  

вул. Зарічна, буд. 28а 

 



1.3 Желдак Володимир Іванович 

м. Городня,  

вул. Садова, буд. 36  

0,1000 га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

м. Городня,  

вул. Садова, буд. 36  

1.4 Даниленко Володимир 

Вікторович 

м. Городня, вул. 

Будівельників, буд. 37  

0,0600 га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

м. Городня,  

вул. Будівельників, буд. 37   

 

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 


