
                                                                                                     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  

 (двадцять п’ята (43) сесія 7 скликання) 

 

 

 

 

від 10 вересня 2020 року 

        м. Городня 

 

Про затвердження проектів 

землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок в межах населених 

пунктів у власність на землях  

Городнянської  міської  ради 

 

 

  Розглянувши заяви та проекти землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок  у власність для ведення особистого селянського господарства з земель 

комунальної власності на території Городнянської міської ради в межах 

населених пунктів, 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. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

у власність для ведення особистого селянського господарства з земель 

комунальної власності на території Городнянської міської ради в межах 

населених пунктів і передати їх у приватну власність:  

1.1 Сухицький Олександр 

Михайлович 

Городнянський район, 

с. Перепис,  

вул. Шевченка, буд. 21 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства (01.03) 

кадастровий 

№ 7421482400:03:000:0577             

Городнянський район,  

в с. Володимирівка 

 

1.2 Кожедуб Наталя Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Володимирівка, 

вул. Маругівська, буд. 98 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства (01.03) 

кадастровий 

№ 7421482400:03:000:0574           

Городнянський район,  

в с. Володимирівка 

 



1.3 Сухицька Ірина Іванівна 

Городнянський район, 

с. Володимирівка, 

вул. Маругівська, буд. 84 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства (01.03) 

кадастровий 

№ 7421482400:03:000:0573           

Городнянський район,  

в с. Володимирівка 

 

1.4 Тимошенко Олександр 

Іванович 

Городнянський район, 

с. Володимирівка, 

вул. Маругівська, буд. 84 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства (01.03) 

кадастровий 

№ 7421482400:03:000:0570             

Городнянський район,  

в с. Володимирівка 

 

2. Громадянам, які отримали земельну ділянку у власність, 

використовувати її за цільовим призначенням.  

 

3.  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 

 


