
                                                                              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  

 (сьома (25) сесія 7 скликання) 

                                                                

від  16 серпня 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 житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), керуючись ст. 25, 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про землеустрій», 

Земельним Кодексом України, Городнянська 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 Сковороднікова Тетяна 

Германівна 

Сумська область, 

м. Конотоп, 

вул. Рябошапки, буд. 12, кв. 28 

0,0250 га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

м. Городня, 

вул. Чернігівська, буд. 17, кв. 2 

 

1.2 Хорло Євдокія Павлівна 

м.  Городня,  

вул. Зої Космодемянської , 

 буд. 34 

0,0942 га 

 

 

 

 

для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

м. Городня,  

вул. Зої Космодемянської , 

 буд. 34 

1.3 Брайченко Анастасія Сергіївна 

м. Городня,  

0,0300 га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 



вул. братів Маригодових,  

буд. 22 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

м. Городня,  

вул. братів Маригодових, буд. 22 

1.4 Кожем`яченко Сергій 

Олександрович 

м. Городня,  

1 пров. Горького, буд. 12 

0,1000 га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

м. Городня,  

1 пров. Горького, буд. 12 

1.5 Сакун  Наталія Василівна 

м. Городня, вул. Молодіжна, 

буд. 24 

0,0600 га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

м. Городня,  

вул. Молодіжна, буд. 24 

1.6 Якуб Світлана Яківна 

м. Городня,  

вул. 1го Травня, буд. 70 

0,0600 га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

м. Городня,  

вул. 1го Травня, буд. 70 

1.7 Крупеніч Надія Анатоліївна 

м. Городня,  

вул. Свято-Миколаївська,  

буд. 67 

Крупеніч Євген Миколайович 

м. Городня,  

вул. Свято-Миколаївська,  

буд. 67 

0,0800 га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

м. Городня,  

вул. Свято-Миколаївська, буд. 67 

в спільну часткову по ½ частині 

1.8 Андрущенко Олена Василівна 

м. Городня, 

 вул. 1-го Травня, буд. 71,  

Андрущенко  Артем 

Олександрович 

м. Городня, 

 вул. 1-го Травня, буд. 71 

0,1000 га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

м. Городня,  

вул. 1-го Травня, буд. 71 

в спільну часткову по ½ частині 

 

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

документації. 

 

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 


