
 

 

 

                                                                                                                    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  надання  дозволу на виготовлення 

технічної     документації    по     поділу 

земельної    ділянки   для   приведення у 

відповідність    враховуючи    Державні 

акти на право приватної власності на 

землю громадян  на землях Городнянської     

міської  ради  

 

 Розглянувши заяви щодо надання дозволів на  виготовлення  технічної 

документації  із землеустрою по поділу  раніше  сформованої   земельної  ділянки 

для приведення у відповідність враховуючи  Державні акти на право приватної 

власності на землю громадян,  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  технічної документації  по поділу  

раніше  сформованої земельної  ділянки площею – 20,1822 га комунальної 

власності кадастровий № 7421485200:02:000:4595 за межами с. Конотоп 

Городнянського району для формування окремих земельних ділянок в зв’язку з 

розташуванням на ній земельної ділянки площею – 0,2800 га, що за життя 

належала на праві приватної  власності гр. Герман Федору Івановичу  відповідно 

до Державного акту ЧН зареєстрованого за № 29 від 09.06.1998р. за заявою 

спадкоємиці гр. Герман Тетяни Федорівни.   
 

2. Надати дозвіл на  виготовлення  технічної документації  по поділу  

раніше  сформованої земельної  ділянки площею – 22,3153 га комунальної 

власності кадастровий № 7421485200:02:000:3323 за межами с. Солонівка 

Городнянського району для формування окремих земельних ділянок в зв’язку з 



розташуванням на ній земельної ділянки площею – 0,3400 га, що за життя 

належала на праві приватної  власності гр. Багровій Лідії Семенівні  відповідно 

до Державного акту І - ЧН  № 004941 зареєстрованого за №  4  від  30.05.2003 р. 

за заявою спадкоємиця гр. Багрова Олександра Вячеславовича.   
 

3. Надати дозвіл на  виготовлення  технічної документації  по поділу  

раніше  сформованої земельної  ділянки площею – 26,1585 га комунальної 

власності кадастровий № 7421485200:02:000:3335 за межами с. Солонівка 

Городнянського району для формування окремих земельних ділянок в зв’язку з 

розташуванням на ній земельної ділянки площею – 0,4200 га та раніше  

сформованої земельної  ділянки площею – 24,1033 га комунальної власності 

кадастровий № 7421485200:02:000:3327 за межами  с. Солонівка Городнянського 

району для формування окремих земельних ділянок в зв’язку з розташуванням 

на   ній  земельної   ділянки  площею – 0,0062 га  відповідно  до  Державного 

акту І - ЧН  № 036014  зареєстрованого  за № 5 від  06.12.2000 р. за  заявою               

гр. Костирко Наталії Василівни.   
 

4. Надати дозвіл на  виготовлення  технічної документації  по поділу  

раніше  сформованої земельної  ділянки площею – 26,1585 га комунальної 

власності кадастровий № 7421485200:02:000:3335 за межами с. Солонівка 

Городнянського району для формування окремих земельних ділянок в зв’язку з 

розташуванням на ній земельної ділянки площею – 0,4200 га та раніше  

сформованої земельної  ділянки площею – 24,1033 га комунальної власності 

кадастровий № 7421485200:02:000:3327 за межами  с. Солонівка Городнянського 

району для формування окремих земельних ділянок в зв’язку з розташуванням на  

ній   земельної   ділянки   площею – 0,0062 га   відповідно   до   Державного   акту 

І - ЧН  № 038995  зареєстрованого за   № 8 від  07.06.2001 р. за заявою                             

гр. Костирка Василя Прокоповича. 
 

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 
 

 


