
                                               

 
 

                                                                                                                  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  

 (чотирнадцята (32) сесія 7 скликання ) 

 

 

від  23 травня  2019 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічних документацій із землеустрою 

щодо встановлення меж земельних ділянок 

в натурі при наданні їх у власність в межах 

Городнянської міської ради  

    

Розглянувши заяви про надання дозволу на оформлення земельних 

ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд у власність, керуючись ст. 25, ст. 26 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про оренду землі”, 

Земельним Кодексом України Городнянська міська рада           

                                         

                                           ВИРІШИЛА: 

 1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації  із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) при наданні 

їх у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею: 

1.1 Апанасько Володимир  

Сергійович 

м. Городня, 

вул. Жовтнева, буд. 79, кв. 1 

0,0300га 

 

 

 

 

для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

м. Городня,  

вул. Жовтнева, буд. 79, кв. 1 

1.2 Мироненко Марія Михайлівна 

Прилуцький район, с. Замостя  

вул. Шкільна, буд. 4 

 

0,2500га 

 

для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

Городнянський район,  

с. Солонівка, вул. Шатили, 31 



1.3 Тупик Олена Володимирівна 

Городнянський район, 

с. Конотоп, вул. Щорса, буд. 83є 

 

0,2500га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

Городнянський район, 

с. Конотоп, 

вул. Щорса, буд. 83є 

1.4 Андарал Надія Василівна 

Городнянський район, 

с. Конотоп, вул. Зарічна, буд. 14 

 

0,2500га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

Городнянський район, 

с. Конотоп,  

вул. Зарічна, буд. 14 

1.5 Чугай Петро Валентинович 

Городнянський район, 

с. Горошківка,  

вул. Шевченка, буд. 12 

 

0,0600га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

Городнянський район, 

с. Горошківка,  

вул. Шевченка, буд. 12 

 

1.6 Анопрієнко Олексій Федосійович 

м. Городня,  

2 пров. Ювілейний, буд. 5 

0,2500га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

Городнянський район, 

с. Конотоп, вул. Богдана 

Хмельницького, буд. 20 

1.7 Куца Софія Іванівна 

Городнянський район,  

с. Дроздовиця,  

вул. Жовтнева, буд. 20 

0,2500га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

Городнянський район,  

с. Дроздовиця,  

вул. Жовтнева, буд. 20 

1.8 Григор’єв Анатолій Романович  

Городнянський район,  

с. Хотівля,  

вул. Набережна, буд. 16 

0,2500га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

Городнянський район,  

с. Хотівля,  

вул. Набережна, буд. 16 



1.8 Покормяхо Валентина Вікторівна 

м. Городня,  

вул. Чумака, буд. 6, кв. 17 

0,1000га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

м. Городня,  

вул. Армійська, буд. 89 

1.9 Чекмень Віктор Григорович 

м. Городня, 

вул. Стеби, буд. 19 

0,0900га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

м. Городня, вул. Стеби, буд.19 

1.10 Висоцький Леонід Олексійович  

м. Городня, 

вул. Петрівська, буд. 50 

0,0600га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

м. Городня, 

вул. Петрівська, буд. 50 

1.11 Дудко Валентина Сергіївна 

м. Городня, 

вул. Волковича, буд. 10 

0,0600га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

м. Городня, 

вул. Волковича, буд. 10 

1.12 Давидюк Людмила Минівна  

м. Городня, 

вул. Максимівська, буд. 11, кв. 4 

0,0650га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

м.Городня, вул. Максимівська, 

буд. 11, кв. 4 

1.13 Пухова Світлана Сергіївна 

м. Городня, 

вул. Чернігівська, буд. 108 

0,0480га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

м. Городня, 

вул. Чернігівська, буд. 108 

12/25 частин будинку 

1.14 Турейський Віктор Михайлович 

с. Вокзал-Городня, 

вул. Вокзальна, буд. 27 

0,1500га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

с. Вокзал-Городня, 

вул. Вокзальна, буд. 27 



1.15 Павлович Наталія Іванівна 

м. Городня, 

пров. Петрівський, буд. 29 

0,0600га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

м. Городня, 

пров. Петрівський, буд. 29 

 

1.16 Дмитрієва Наталія Леонідівна 

м. Городня,  

вул. Чернігівська, буд. 114а 

0,1000га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

м. Городня, 

вул. Хрипівська, буд. 16 

 

1.17 Сорока Світлана Миколаївна 

м. Чернігів,  

вул. Кільцева, буд. 20, кв. 24/3 

0,2500га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

Городнянський район,  

с. Дібрівне,  

вул. Маркова, буд. 113 

 

1.18 Музиченко Віктор Вікторович 

м. Городня,  

вул. Стеби, буд. 7 

0,1300га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

Городнянський район,  

с. Хрипівка, вул. Лугова, буд.8 

 

1.19 Вовкобрун Любов Федорівна 

Вінницька область,  

м. Тульчин 

Вул. Пушкіна, буд. 46 

0,2500га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

Городнянський район,  

с. Пекурівка,  

вул. Центральна, буд. 159 

 

1.20 Бисько Тамара Миколаївна 

Городнянський район,  

с. Пекурівка,  

вул. Молодіжна, буд. 4 

0,2500га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

Городнянський район,  

с. Пекурівка,  

вул. Молодіжна, буд. 4 



1.21 Васюк Олег Іванович 

м. Городня, 

вул. Незалежності, буд. 93, кв. 3 

0,2500га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

Городнянський район,  

с. Здрягівка,  

вул. Гагаріна, буд. 52 

 

3. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

технічної документації. 

 

4. 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 
 


