
                                                                              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  

 (сьома (25) сесія 7 скликання) 

                                                                

від  16 серпня 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, 26 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні”,  Земельним Кодексом України, Городнянська 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 Черниш Тетяна Степанівна 

м. Городня,  

вул. Троїцька, буд. 105 

0,1000 га 

 

 

 

 

 

 

 

 для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1770 

м. Городня,  

вул. Троїцька, буд. 105 

1.2 Соленок  Валентина  

Михайлівна 

Сновський  район, 

с. Хрінівка,   

вул. Центральна, буд. 22 

0,1000 га  для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2130 

м. Городня,  

вул. Жовтнева, буд. 46 



1.3 Дударенко Ірина Леонідівна 

м. Городня,  

вул. Зої Космодем`янської,  

буд. 19 

0,1000 га 

 

 

 

 

 

 

 

 для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2124 

м. Городня,  

вул. Зої Космодем`янської,  

буд. 19 

1.4 Хотян Тетяна Миколаївна 

м. Городня,  

вул. Перемоги, буд. 10 

0,0608 га 

 

 

 

 

 

 

 

 для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2020 

м. Городня,  

вул. Перемоги, буд. 10 

1.5 Тверда Тетяна Володимирівна 

м. Городня,  

вул. Чумака, буд. 41, кв. 2 

0,1000 га 

 

 

 

 

 

 

 

 для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2127 

м. Городня,  

вул. Чумака, буд. 41, кв. 2 

1.6 Стрелок Тетяна Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Смичин, 

вул. Центральна, буд. 82 

0,2500 га  для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

кадастровий  

№ 7421487600:01:000:0231 

Городнянський район, 

с. Смичин, 

вул. Центральна, буд. 82 

1.7 Алексієнко Дмитро 

Анатолійович 

м. Городня,  

вул. Колгоспна, буд. 27 

0,0392 га  для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2210 

м. Городня,  

вул. Колгоспна, буд. 27 



1.8 Шатило Олена Юріївна 

м.Городня, вул. Чернігівська, 

буд. 2, кв. 18 

0,2500 га  для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

кадастровий  

№ 7421481200:01:000:0175 

Городнянський район, 

с. Бутівка, 

вул. Лугова, буд. 27 

1.9 Камко Олена Михайлівна         

м. Городня, 1/3 частка 

вул. Незалежності,                   

буд. 12А кв. 2 

Камко Артем Олександрович 

м. Городня, 2/3 частки 

вул.  Незалежності,                   

буд. 12А кв. 2 

0,0144 га  для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2214 

м. Городня,  

вул.  Незалежності,                   

буд. 12А кв. 2 

1.10 Мазін Олександр Миколайович 

м. Городня, вул. братів 

Маригодових, буд. 22 

0,0279 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2213 

м. Городня,  

вул.  братів Маригодових, буд. 

22 

   

2. Громадянам,  які отримали земельні ділянки у власність, 

використовувати їх за цільовим призначенням.  

 

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 

 


