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Про надання  згоди Ловигиній Тетяні 

Миколаївні співвласнику будинку № 10 

по вулиці Іллінська у селі Жавинка 

Чернігівського району Чернігівської 

області на проведення реконструкції  

 

Відповідно до пункту 20 частини першої статті 43 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», частини 3 статті 27 Закону України 

«Про регулювання містобудівної діяльності»,  керуючись Порядком видачі 

будівельного паспорта забудови земельної ділянки затвердженим наказом 

Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 05 липня 2011 року №103 і 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 22 липня 2011 року, 

враховуючи звернення Ловигиної Тетяни Миколаївни від 28 травня                      

2020 року, районна рада вирішила:  

1. Надати згоду Ловигиній Тетяні Миколаївні співвласнику                   

будинку № 10 по вулиці Іллінська у селі Жавинка Чернігівського району 

Чернігівської області на проведення реконструкції, а саме: газифікації та 

прибудови до  квартири №1 у зазначеному вище будинку, у частині якого 

знаходиться  Жавинський фельдшерський пункт, який належить до спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району 

Чернігівської області.  

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

транспорту та інфраструктури. 

 

 

Голова районної ради                                                                     О. М. Ларченко 



Пояснювальна записка  

до проекту рішення «Про надання  згоди Ловигиній Тетяні Миколаївні 

співвласнику будинку № 10 по вулиці Іллінська у селі Жавинка 

Чернігівського району Чернігівської області на проведення реконструкції» 

 

Враховуючи звернення Ловигиної Тетяни Миколаївни співвласника                   

будинку № 10 по вулиці Іллінська у селі Жавинка Чернігівського району 

Чернігівської області на проведення реконструкції, а саме: газифікації та 

прибудови до квартири №1 у зазначеному вище будинку, у частині якого 

знаходиться  Жавинський фельдшерський пункт, який належить до спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району 

Чернігівської області, керуючись пунктом 20 частини першої статті 43 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частиною 3                   

статті 27 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та 

Порядком видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки, 

затвердженим наказом Міністерством регіонального розвитку, будівництва 

та житлово-комунального господарства України від 05 липня 2011 року 

№103 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 22 липня 2011 

року, виконавчим апаратом Чернігівської районної ради підготовлено проект 

рішення на розгляд чергової сесії Чернігівської районної ради. 

 

 

Начальник відділу комунального  

майна виконавчого апарату  

районної ради            Н. Г. Хренова 

 

  


