
 

                                                                                   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  

 (четверта (22) сесія 7 скликання) 

                                                                     

 

 

 

 

від  05 квітня 2018 року 

        м. Городня 

 

Про затвердження документацій  із 

землеустрою щодо встановлення 

зовнішніх меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) при наданні їх 

у приватну власність на землях 

Городнянської міської ради 

 

Розглянувши заяви та документації щодо встановлення зовнішніх меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) при наданні їх у приватну 

власність, керуючись ст. 25, ст. 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”,  Земельним Кодексом України, міська рада   

                                

                                                          В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити документації із землеустрою щодо встановлення зовнішніх 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) при наданні їх у приватну 

власність за результатами інструментального обміру та передати у приватну 

власність: 

 

1.1 Довгаль Олександр  

Феодосійович 

м. Городня,  

вул. Армійська, буд. 55 

0,0580га 

 

 

 

 

 

 

 

 для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку , господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2101 

м. Городня,  

вул. Армійська, буд. 55 

½ частина будинку 

 



1.2 Лівий Леонід Миколайович 

м. Городня,  

пров. Петрівський , буд. 28 

0,0601га  для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку , господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2090 

м. Городня,  

пров. Петрівський , буд. 28 

 

1.3 Сурмило Яків Тимофійович 

м. Городня,  

вул. Ювілейний, буд. 2 

0,1000га  для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку , господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1738 

м. Городня,  

вул. Ювілейний, буд. 2 

 

1.4 Грищенко Олександра 

Ростиславівна 

м. Городня,  

вул. Пушкіна, буд. 11 

0,0960га  для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку , господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1741 

м. Городня,  

вул. Пушкіна, буд. 11 

 

1.5 Жоголко Ганна Григорівна 

м. Городня, 

вул. Свято – Миколаївський,  

буд. 62  

0,0650га  для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку , господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2096 

м. Городня,  

2пров. 8го Березня, буд. 9 

1.6 Олексієнко Тетяна  

Олександрівна 

м. Городня, 

вул. Чумака, буд. 1  кв. 13  

0,0389га  для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку , господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2098 

м. Городня,  

вул. Перемоги, буд. 29  кв. 2 



1.7 Тимошенко Юрій  Васильович 

Городнянський район 

с. Залісся,  

вул. Корольова, буд. 35 

0,2500га  для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку , господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

кадастровий  

№ 7421486400:02:000:0020 

Городнянський район 

с. Залісся,  

вул. Корольова, буд. 35 

1.8 Топчій Вячеслав Віталійович 

м. Київ,  

вул. Драгоманова,  

буд. 14-А  кв.84 

0,2500га  для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку , господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

кадастровий  

№ 7421486400:08:000:0008 

Городнянський район 

с. Перерост,  

вул.Ковпака, буд. 3 

1.9 Орєхова Лариса Петрівна 

Городнянський район 

с. Моложава,  

вул. Горького, буд. 9 

0,2500га  для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку , господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

кадастровий  

№ 7421486400:01:000:0102 

Городнянський район 

с. Моложава,  

вул. Горького, буд. 9 

1.10 Дорошина Людмила 

Мічеславівна 

Городнянський район 

с. Моложава,  

вул. Горького, буд. 11  кв. 2 

Слюнков Петро Миколайович 

Городнянський район 

с. Моложава,  

вул. Гагаріна, буд. 11 

 

0,2500га  для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку , господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

кадастровий  

№ 7421486400:01:000:0101 

Городнянський район 

с.Невкля ,вул. Гагаріна, буд. 11 

в спільну сумісну власність 

1.11 Могилевець Юлія Миколаївна 

м. Городня,  

вул. Горького, буд. 26 

0,0716га  для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку , господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1726 

м. Городня,  

вул. Горького, буд. 28 

 



1.12 Мельнткова Руслана  

Миколаївна 

м. Городня,  

вул. Покрівська, буд. 14 

0,0599га  для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку , господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2100 

м. Городня,  

вул. Покрівська, буд. 14 

 

1.13 Колодій Тетяна Володимирівна 

м. Городня,  

вул. Жовтнева, буд. 114 

0,1000га  для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку , господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1715 

м. Городня,  

вул. Жовтнева, буд. 114 

 

1.14 Біденко Галина Архипівна 

м. Городня, 

вул. 1го Травня, буд. 62 

0,2500га  для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку , господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

кадастровий  

№ 7421487600:02:000:0179 

Городнянський район 

с. Дібрівне,  

вул. Широка, буд. 9 

1.15 Силенко Василь Васильович 

м. Городня,  

вул. Довженка, буд. 12 

0,0900га  для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку , господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1740 

м. Городня,  

вул. Довженка, буд. 12 

1.16 Маколов Євгеній Юрійович 

м. Городня,  

вул. Шевченка, буд. 102, кв. 1  

0,0906га  для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку , господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2105 

м. Городня,  

вул. Шевченка, буд. 102, кв. 1 



1.17 Трошева Юлія Олександрівна 

м. Чернігів,  

вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 

буд. 3, кор. 3, кв. 13-2 

0,0586га  для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку , господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1742 

м. Городня,  

2 пров. Механізаторів, буд. 16 

 

2.  Громадянам,  які отримали земельні ділянки у власність, використовувати 

їх за цільовим призначенням.  

 

 

 

Міський голова                                                         А.І. Богдан 

 


