
                                               

 
 

                                             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  

(сімнадцята (35) сесія 7 скликання ) 

 

від  12 вересня  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 Немилостива Раїса Миколаївна 

м. Городня, 

вул. Василівська, буд. 22 

0,0380га 

 

 

 

 

для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд  

(присадибна ділянка) 

м. Городня,  

вул. Василівська, буд. 22 

 

1.2 Базилевич Ніна Іванівна 

Городнянський район,  

с. Ясенівка,  

вул. Польова, буд. 17, кв. 1 

0,0600 га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд  



(присадибна ділянка) 

м. Городня,  

вул. Свято-Миколаївська,  

буд. 46 

 

1.3 Філонов Юрій Леонідович 

м. Городня, вул. Заводська, буд. 20 

0,0900 га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд  

(присадибна ділянка) 

м. Городня,  

вул. Заводська, буд. 20 

 

1.4 Пінчук Іван Миколайович 

м. Городня,  

вул. Василівська, буд.  20 

0,1000 га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд  

(присадибна ділянка) 

м. Городня,  

вул. Василівська, буд. 20 

 

1.5 Михайлова Тетяна Петрівна 

м. Городня,  

вул. Волковича, буд. 45 

0,0450 га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд  

(присадибна ділянка) 

м. Городня,  

вул. Чкалова, буд. 14-а 

 

1.6 Атрошенко Анатолій Олексійович 

Городнянський район,  

с. Хотівля,  

вул. Попудренка, буд. 21 

0,2500 га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд  

(присадибна ділянка) 

 Городнянський район,  

с. Хотівля,  

вул. Попудренка, буд. 21 

 

1.7 Коцур Ірина Петрівна 

Городнянський район  

с. Вокзал-Городня,  

вул. Вокзальна, буд. 35  

0,0600 га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд  

(присадибна ділянка) 

м. Городня,  

вул. Волковича, буд. 55 

1/2 частка 

1.8 Сластьон Марія Василівна 

Городнянський район  

с. Політрудня,  

вул. Мічуріна, буд. 9 

0,1500 га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд  



(присадибна ділянка) 

 Городнянський район,  

с. Політрудня,  

вул. Мічуріна, буд.9 

1.9 Місяць Валентина Миколаївна 

м. Городня,  

вул. Волковича, буд. 6, кв. 1 

0,0600 га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд  

(присадибна ділянка) 

м. Городня,  

вул. Волковича, буд. 6 

 

1.10 Дудко Надія Михайлівна 

м. Городня,  

вул. Петра Пиниці, буд. 39 

0,1000 га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд  

(присадибна ділянка) 

м. Городня,  

вул. Петра Пиниці, буд. 39 

 

1.11 Тресуха Тетяна Петрівна 

м. Городня,  

вул. Калача, буд. 10 

0,006 га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд  

(присадибна ділянка) 

м. Городня,  

вул. Калача, буд. 10 

 

1.12 Лапа Наталія Іванівна 

Городнянський район, 

с. Конотоп,  

вул. Щорса, буд. 3  

0,2500 га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд  

(присадибна ділянка) 

Городнянський район,  

с. Конотоп 

вул. Щорса, буд. 3 

 

 

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. 

 

 

 

Міський голова                                                                                       А. І.  Богдан 
 


