
                                               

                                        

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  

(вісімнадцята (36) сесія 7 скликання ) 

 

 

 

від  18 жовтня 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 (присадибна ділянка) у власність, керуючись ст. 25, ст. 26 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 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 Назимко Олександр Анатолійович 

Городнянський  район,   

с. Смичин 

вул. Центральна, буд. 70 

0,0600га 

 

 

 

 

для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд  

(присадибна ділянка) 

м. Городня,  

вул. Незалежності, буд. 113 

1.2 Бейзаров  Сергій  Васильович  

Городнянський район,  

с.Вокзал-Городня,  

вул. Лугова, буд. 24 

0,1500 га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд  

(присадибна ділянка) 

Городнянський район,  

с.Вокзал-Городня,  

вул. Лугова, буд. 24 



1.3 Смалюк Раїса Миколаївна 

м. Городня, вул. Західна, буд. 21 

0,0900 га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд  

(присадибна ділянка) 

м. Городня,  

вул. Західна, буд. 21 

 

1.4 Сенчура Валентина Петрівна 

м. Городня,  

вул. Жовтнева, буд.  93 

0,0600 га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд  

(присадибна ділянка) 

м. Городня,  

вул. Жовтнева, буд.  93 

 

1.5 Щербак Артем Миколайович 

Городнянський район,  

с. Полісся 

вул. Механізаторів, буд. 1 

0,1000 га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд  

(присадибна ділянка) 

Городнянський район,  

с. Полісся 

вул. Першотравнева, буд. 25 

 

1.6 Писарюга Світлана Олексіївна 

м. Городня, 

вул. 8го Березня, буд. 16 

0,0600 га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд  

(присадибна ділянка) 

 м. Городня, 

вул. 8го Березня, буд. 16 

 

1.7 Чугай Юрій Васильович 

м. Городня, 

вул. Свято Миколаївська,  

буд. 22, кв. 2 

0,0280 га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд  

(присадибна ділянка) 

 м. Городня, вул. Свято 

Миколаївська, буд. 22  

2/5 частина 

1.8 Трушко Василь Євсійович 

м. Городня, 

вул. Івана Дудка, буд. 13, кв. 2 

0,0600 га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд  

(присадибна ділянка) 

 м. Городня,  

вул. Івана Дудка, буд. 13 

2/5 частина 



1.9 Юрченко Лідія Олексіївна 

м. Городня, 

2 пров. Ювілейний, буд. 16 

0,0600 га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд  

(присадибна ділянка) 

 м. Городня, 

2 пров. Ювілейний, буд. 16 

 

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 
 


