
         

                                                                                                                      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  

 (тринадцята (31) сесія 7 скликання ) 

 

 

від  07 березня  2019 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.  Зеленій, 22   надану  в  користування гр. Богомазу Олександру 

Володимировичу в зв’язку з невикористання та поданою заявою .  

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

користування. 

 

      2. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею: 

 

2.1 Зєнченко Василь 

Миколайович 

м. Городня, вул. Волковича, 

буд. 49-Б, кв. 3 

0,0900 га 

 

 

 

 

для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

м. Городня,   

вул. Зеленій, 22    

2.2 Щербак Лариса Федорівна 

м. Городня,  

вул. Будівельників, буд. 48 

0,0900 га 

 

 

 

 

для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

м. Городня,   

вул. Будівельників, 43 



2.3 Лескович Артем Сергійович 

м. Городня,  

вул. Петрівська, буд. 85 

0,1000 га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

м. Городня,  пров. Лісовий, 18 

2.4 Нітченко Сергій 

Анатолійович 

Городнянський район 

с. Дібрівне,  

вул. 1го Травня, буд. 30 

0,5800 га для ведення особистого селянського 

господарства 

Городнянський район 

с. Дібрівне,  

вул. 1го Травня, 30 

2.5 Дудко Іван Іванович 

Городнянський  район 

с. Пекурівка,  

вул. Молодіжна, буд. 6 

0,5900 га для ведення особистого селянського 

господарства 

Городнянський район 

с. Пекурівка,  

вул. Молодіжна, 6 

2.5 Голієнко Вадим Сергійович 

м. Городня,  

1 пров. Незалежності, буд. 9 

2,0000 га  для ведення особистого селянського 

господарства 

Городнянський район   

с. Сутоки  

відповідно до поданої схеми 

розміщення  

 

3. Фактичний розмір земельних ділянок уточнюється після виготовлення 

проектних документацій. 

 

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

 

5. 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 


