
 

 

 

                                                                                                          

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 шоста (44) сесія 7 скликання ) 

 

 

 

 

від  20 жовтня 2020 року 

        м. Городня 

 

Про 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 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, Городнянська  міська 

рада  

В И Р І Ш И Л А: 

 

      1. Надати дозвіл на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність орієнтовною площею: 

 

1.1 Кравцов Сергій Леонідович 

Менський район 

смт. Березна 

вул. Авіації, буд. 13-А 

0,0900 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

м. Городня по вул. Стеби, 49 

 

1.2 Грінівецька Наталія 

Володимирівна 

м. Городня,  

вул. Зарічна, 16-Г 

0,2500 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

с. Вокзал-Городня,  

вул. Залізнична 



Городнянського району 

1.3 Авраменко Микола Іванович 

м. Городня,  

пров. Троїцька, буд.5/1 

0,0900 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

м. Городня по вул. Весняна, 30  

1.4 Коливан Світлана Василівна 

м. Городня,  

вул. Чернігівська, буд. 4, кв. 59 

0,2500 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

с. Вокзал-Городня,  

вул. Залізнична  

 Городнянського району 
 

          2. Фактичний розмір земельних ділянок уточнюється після виготовлення 

проектних документацій. 

 

3.   Пункт 1 даного рішення чинний протягом 6 місяців  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. 

 

 

 

Секретар міської  ради                                                                   С.А. Більська 


