
 

                                                                                  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  

 (п’ята  (23) сесія 7 скликання) 

                                                                     

 

 

 

 

від  07 червня 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 Калач Надія Іванівна 

м. Городня,  

вул. 1го Травня, буд. 53 

0,0786 га. 

 

 

 

 

 

 

 

 для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2113 

м. Городня,  

вул. 1го Травня, буд. 53 

 



1.2 Найдо Сергій Васильович 

м. Городня,  

1 пров. Шевченка , буд. 8 кв. 1 

0,0626 га.  для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку , господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2090 

м. Городня,  

1 пров. Шевченка , буд. 8 кв. 1 

1.3 Прохорчук Надія Григорівна 

м. Городня,  

вул. Армійська, буд. 85 

0,1000 га.  для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку , господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1750 

м. Городня,  

вул. Армійська, буд. 85 

1.4 Маклюк Анастасія Іванівна 

Городнянський район 

с. Дібрівне,  

вул. Підлісна, буд. 85 

0,2500 га.  для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку , господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

кадастровий  

№ 7421487600:02:000:0170 

Городнянський район 

с. Дібрівне,  

вул. Підлісна, буд. 85 

1.5 Пузач Валентина Анатоліївна 

м. Городня, 

вул. Свято – Миколаївський,  

буд. 30  

0,1000 га.  для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку , господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2115 

м. Городня,  

вул. Свято – Миколаївський,  

буд. 30 

1.6 Лепеха Валентина Василівна 

м. Чернігів, 

вул. Гагаріна, буд. 2  кв. 3  

0,2500га.  для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку , господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

кадастровий  

№ 7421481200:03:000:0043 

Городнянський район 

с. Слобода,  

вул. Шевченка, буд. 1 

 



1.7 Литвин Олександр 

Миколайович 

м. Городня,  

вул. Чумака, буд. 20 

0,0440 га.  для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку , господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2114 

м. Городня,  

вул. Чумака, буд. 20 

1.8 Ругаль  Олександр  Олегович 

м. Городня,  

вул. Перемоги, буд. 74, кв. 107 

0,1000 га.  для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку , господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1733 

м. Городня,  

вул. Троїцька, буд. 107 

 

1.8 Заяц Тамара Михайлівна 

м. Городня,  

вул. Івана Дудка, буд. 3 

0,1000 га.  для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку , господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2102 

м. Городня,  

вул. Івана Дудка, буд. 3 

 

1.9 Солонець Наталія Федорівна 

м. Городня,  

вул. Чорного, буд. 14, кв. 2 

0,0554 га.  для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку , господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1757 

м. Городня,  

вул. Чорного, буд. 14, кв. 2 

 

1.10 Заєц Лариса Віталіївна 

м. Городня,  

вул. Волковича, буд. 49-Б, кв. 9 

0,0820 га.  для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку , господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1760 

м. Городня,  

вул. Армійська, буд. 94 

 



1.11 Безручко Тамара Петрівна 

м. Городня,  

вул. 1го Травня, буд. 67 

0,1000 га.  для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку , господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2120 

м. Городня,  

вул. 1го Травня, буд. 67 

 

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

їх за цільовим призначенням.  

 

 

 

 

Міський голова                                                         А.І. Богдан 

 


