
 

                                                                                 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  

 (п’ята (23) сесія 7 скликання) 

                                                                

 

 

 

 

      

від  07 червня 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 Басович Лідія Іванівна 

Городнянський район,  

с. Здрягівка, 

вул. Лісова, буд. 12 

Басович Людмила Іванівна 

Городнянський район,  

с. Здрягівка, 

вул. Лісова, буд. 12 

0,2500 га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

Городнянський район,  

с. Здрягівка, 

вул. Лісова, буд. 12 

 



1.2 Тимошенко Наталія  

Леонідівна 

м.  Городня,  

вул. Покрівська , буд. 7 

0,0300 га 

 

 

 

 

для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

м. Городня,  

вул. Покрівська , буд. 7 

½ частина будинку 

1.3 Сучок  Лідія  Петрівна 

м.  Городня,  

вул. Чкалова , буд. 1- Г 

0,0200 га 

 

 

 

 

для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

м. Городня,  

вул. Чкалова , буд. 1- Г 

50/100 частин будинку 

 

1.4 Приходько Сергій Юрійович 

с. Вокзал – Городня,  

вул. Лугова, буд. 18, кв. 2 

Приходько Алла Вячеславівна 

с. Вокзал – Городня,  

вул. Лугова, буд. 18, кв. 2 

Шульга Наталія Юріївна 

с. Вокзал – Городня,  

вул. Лугова, буд. 18, кв. 2 

 

0,0600 га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

с. Вокзал - Городня,  

вул. Лугова, буд. 18, кв. 2 

в спільну сумісну власність 

1.5 Ступак Наталя Іванівна 

м. Городня,  

вул. Польова, буд. 49, кв. 2 

0,0600 га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

м. Городня,  

вул. Польова, буд. 49 

5/9 частин будинку 

 

1.6 Руденко Василь Іванович 

м. Городня,  

вул. Чкалова, буд. 28 

0,1000 га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

м. Городня,  

вул. Чкалова, буд. 28 

 

1.7 Деговець Любов Іванівна  

с. Вокзал – Городня, 

вул. 1го Травня, буд. 124 

0,0900 га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

с. Вокзал – Городня, 

вул. 1го Травня, буд. 124 

 



1.8 Хомазюк Анатолій 

Миколайович 

с. Вокзал – Городня, 

вул. 1го Травня, буд. 151 

0,0600 га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

с. Вокзал – Городня, 

вул. 1го Травня, буд. 151 

 

1.9 Кондратенко Вікторія 

Олександрівна  

м. Городня,  

вул. Перемоги, буд. 47, кв. 2 

0,0400 га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

м. Городня,  

вул. Перемоги, буд. 47, кв. 2 

 

1.10 Беребера Ігор Петрович 

м. Городня, вул. Петра Пиниці, 

буд. 3-Б, кв. 2 

0,1000 га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

м. Городня,  

вул. Петра Пиниці, буд. 4 

 

1.11 Михальченко Валентина 

Костянтинівна 

Городнянський район 

с. Півнівщина,  

вул. Квітнева, буд. 22 

0,2500 га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

Городнянський район 

с. Півнівщина,  

вул. Квітнева, буд. 22 

1.12 Споднікайло Євгенія  

Олексіївна 

с. Вокзал – Городня,  

вул. Вокзальна, буд. 61 

0,2500 га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

с. Вокзал – Городня, 

вул. Вокзальна, буд. 61 

 

  

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

документації. 

 

 

 

Міський голова                                                                  А.І. Богдан 


