
                                                                                  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  

 (четверта (22) сесія 7 скликання) 

                                                                     

 

 

від  05 квітня 2018 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення  

технічних документацій із землеустрою 

щодо встановлення меж земельних  

ділянок в натурі при наданні їх у  

власність на землях Городнянської 

міської ради.  

 

Розглянувши заяви та технічні матеріали на земельні ділянки для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), керуючись ст. 25, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Законом України «Про землеустрій», Земельним Кодексом України 

міська рада  

В И Р І Ш И Л А: 

 

    1.   Надати дозвіл на виготовлення технічних документацій  із землеустрою 

щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі при наданні їх у приватну 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) на землях міської ради, орієнтовною 

площею: 

1.1 Мурашко Олександр  

Васильович 

м. Городня,  

вул. Покровська, буд. 5 

0,0350га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

м. Городня,  

вул. Покровська, буд. 7  кв. 1 

 

1.2 Макаренко Володимир 

Васильович 

м.  Городня,  

вул. Хрипівська , буд. 28 

0,0500га 

 

 

 

 

для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

м. Городня,  

вул. Хрипівська , буд. 28 

 



1.3 Ругаль Олександр Олегович 

м.  Городня,  

вул. Перемоги , буд. 74  кв. 75 

0,1000га 

 

 

 

 

для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

м. Городня,  

вул. Троїцька, буд. 107 

 

1.4 Маляренко Артем Сергійович 

м. Городня,  

вул. Івана Дудка, вул. 48-а 

0,0400га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

м. Городня,  

вул. Івана Дудка, вул. 48-а,  кв. 1 

 

1.5 Іванчик Ніна Вікторівна 

м. Городня,  

1 пров. Зарічний, буд. 27 

0,2500га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

Городнянський район,  

с. Моложава, 

вул. Горького, вул. 5,  кв. 1 

 

 

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

документації. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                  А.І. Богдан 
 


