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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  

 (шістнадцята (34) сесія 7 скликання ) 

 

 

від  01 серпня 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 Лапа Леонід Владиславович 

м. Городня, вул. Нова, буд. 20 

0,0900га 

 

 

 

 

для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

м. Городня, вул. Нова, буд. 20 

 

1.2 Зіннер Тетяна Іванівна 

м. Городня,  

вул. Троїцька, буд. 50, кв. 2 

0,0700га 

 

для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

м. Городня,  

вул. Незалежності, буд. 102  

4/9 частини 



1.3 Мехад Юлія Равіліївна 

м. Чернігів, пр-т Миру, 9, кв. 1 

2/3 частина 

Криволап Павло Станіславович   

м. Городня,  

вул. Жовтнева, буд. 42 

1/3 частина 

0,1000га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

м. Городня,  

вул. Жовтнева, буд. 42 

 

1.4 Лобас Антон Іванович 

м. Чернігів,  

пр-т Миру, буд. 80 

0,2500га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

Городнянський район, 

с. Залісся,  

вул. Корольова, буд. 20 

 

1.5 Лобас Михайло Іванович 

м. Чернігів,  

вул. Гвардійської Армії,  

буд. 16, кв. 146 

0,2500га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

Городнянський район, 

с. Залісся,  

вул. Корольова, буд. 18 

 

1.6 Селезньова Наталія 

Володимирівна 

м. Городня,  

вул. Перемоги, буд. 12 

0,0300га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

м. Городня,  

вул. Перемоги, буд. 22  

3/10 частини 

1.7 Трушко Вікторія Василівна 

м. Городня,  

вул. Івана Дудка, буд. 13, кв. 1 

0,0700га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

м. Городня,  

вул. Івана Дудка, буд. 13  

3/5 частини 

1.8 Павлович Світлана 

Володимирівна 

м. Городня,  

2 пров. Свято-Миколаївський, 

буд. 16 

0,1000га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

м. Городня, 

1 пров. Незалежності, буд. 3 

 



1.9 Коротка Ніна Іванівна 

м. Городня,  

вул. 8го Березня, буд. 38 

0,0600га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

м. Городня,  

8го Березня, буд. 38 

1.10 Маляренко Олександра Федорівна 

м. Городня, 

вул. Перемоги, буд. 73, кв. 5 

0,2500га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

Городнянський район 

с. Півнівщина,  

вул. Озерна, буд.38 

1.11 Копилова Наталія Петрівна 

м. Городня, 

вул. Жовтнева, буд. 38 

0,0600га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

м. Городня, 

вул. Жовтнева, буд. 38 

1.12 Бугаєвський Сергій Петрович 

м. Київ, 

пр-т Повітрофлотський, буд. 6 

0,0600га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

м. Городня, 

вул. Жовтнева, буд. 40 

1.13 Чекмень Вікторія Вікторівна 

м. Городня, 

1 пров. Незалежності, буд. 19 

0,1000га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

м. Городня,  

1 пров. Незалежності, буд. 19 

1.14 Бондаренко Андрій Сергійович 

с. Вокзал-Городня, 

вул. Вокзальна, буд. 20 

0,2000га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

с. Вокзал-Городня, 

вул. Вокзальна, буд. 20 

 

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

технічної документації. 

 



3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

Городнянської міської ради з питань комунальної власності, земельних 

відносин та охорони природи. 

 

 

Секретар ради                                                                                       С.А. Більська 
 


