
                                                                                                                  

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  

  (шоста сесія 8 скликання) 

 

від  14 липня  2021 року 

        м. Городня 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність на 

землях  Городнянської  міської  ради 

 

  Розглянувши заяву та проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 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 проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд і передати її у приватну власність: 

 

1.1  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) (02.01) кадастровий 

№ 7421410000:02:000:0295 

Чернігівська область, 

с. Вокзал-Городня, 

вул. Залізнична, буд. 53 Б  

1.2 Грінівецька Наталія 

Володимирівна 

м. Городня, 

вул. Зарічна, буд. 16-Г 

 

0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421410000:02:000:0293 

Чернігівська область, 

с. Вокзал-Городня, 

вул. Залізнична, 53 А 



1.3 Хіхлуха Антоніна Анатоліївна 

м. Городня, 

вул. Садова, буд. 18 

0,0939 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1953 

Чернігівська область, 

м. Городня, 

вул. Садова, буд. 18 

1.4 Мороз Світлана Петрівна 

м. Городня, 

вул. Максимівська, буд. 65 

0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1956 

Чернігівська область, 

м. Городня, 

вул. Максимівська, буд. 65 

 

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, охорони природи та містобудівної діяльності. 

 

 

Міський голова                                                                                        А.І. Богдан 

 


