
 

                                     

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  

 (дев’ята (27) сесія 7 скликання) 

                                                                

 

 

 

 

від  07 листопада 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, 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 Маляренко Артем Сергійович 

м. Городня,  

вул. Івана Дудка, буд. 48-а 

0,0508 га 

 

 

 

 

 

 

 

 для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2139 

м. Городня,  

вул. Івана Дудка, буд.48-а, кв.1 

 



1.2 Гончар  Григорій  Іванович 

Городнянський район, 

с. Дібрівне,   

вул. Набережна, буд. 82а 

0,2500 га  для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

кадастровий  

№ 7421487600:02:000:0181 

Городнянський район, 

с. Дібрівне,   

вул. Набережна, буд. 82а 

 

1.3 Костирко Василь Прокопович 

Городнянський район, 

с. Солонівка,  

вул. Святомиколаївська, 

буд. 22-А 

0,1000 га 

 

 

 

 

 

 

 

 для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

кадастровий  

№ 7421488000:01:000:0148 

Городнянський район, 

с. Солонівка,  

вул. Святомиколаївська, 

буд. 22-А 

 

1.4 Руденко Василь Іванович 

м. Городня,  

вул. Чкалова, буд. 28 

0,1000 га 

 

 

 

 

 

 

 

 для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2140 

м. Городня,  

вул. Чкалова, буд. 28 

 

1.5 Коваль Ярослав Геннадійович 

Городнянський район, 

с. Невкля ,  

вул. Вознесенська, буд. 39 

0,2500 га 

 

 

 

 

 

 

 

 для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

кадастровий  

№ 7421486400:07:000:0161 

Городнянський район, 

с. Невкля ,  

вул. Шевченка, буд. 95 

 

1.6 Турчин Марія Назарівна 

Городнянський район, 

с. Дібрівне, 

вул. Підлісна, буд. 37 

0,2500 га  для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

 



 ділянка) 

кадастровий  

№ 7421487600:02:000:0182 

Городнянський район, 

с. Дібрівне, 

вул. Підлісна, буд. 37 

 

1.7 Сукало Ніна Михайлівна 

м. Городня,  

вул. Смекаліна, буд. 5 

0,0818 га  для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2134 

м. Городня,  

вул. Смекаліна, буд. 5 

 

1.8 Дайнеко Роман Олександрович                     

м. Городня,  

вул. Перемоги, буд. 30, кв. 2 

0,0362 га  для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2135 

м. Городня,  

вул. Перемоги, буд. 30, кв. 2 

 

1.9 Желдак Олеся Миколаївна         

м. Городня,                

вул. Лісова,  буд. 21, кв. 2 

 

0,1000 га  для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2133 

м. Городня,  

вул. Мирославська, буд. 15                

1.10 Макаренко Володимир 

Васильович 

м. Городня,  

вул. Хрипівська, буд. 28 

0,0774 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2143 

м. Городня,  

вул. Хрипівська, буд. 28 

 



1.11 Ященко Світлана Петрівна 

м. Городня,  

вул. Перемоги, буд. 29, кв. 1 

0,0389 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2132 

м. Городня,  

вул. Перемоги, буд. 29, кв. 1 

1.12 Приходько Сергій Юрійович 

с. Вокзал- Городня,  

вул. Лугова, буд. 18, кв. 2 

Приходько Алла Вячеславівна 

с. Вокзал- Городня,  

вул. Лугова, буд. 18, кв. 2 

Шульга Наталія Юріївна 

с. Вокзал-Городня,  

вул. Лугова, буд. 18, кв. 2 

 

0,0600 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

кадастровий  

№ 7421410000:02:000:0266 

с. Вокзал - Городня,  

вул. Лугова, буд. 18, кв. 2 

в спільну часткову власність  

1.13 Басович Лідія Іванівна 

Городнянський район,  

с. Здрягівка,  

вул. Лісова, буд. 12 

Басович Лідія Іванівна 

Городнянський район,  

с. Здрягівка,  

вул. Лісова, буд. 12 

0,2500 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

кадастровий  

№ 7421481200:02:000:0039 

Городнянський район,  

с. Здрягівка,  

вул. Лісова, буд. 12 

в спільну часткову власність 

1.14 Чугай Олеся Володимирівна  

м. Городня,  

вул. Шевченка, буд. 35-а 

0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1778 

м. Городня,  

вул. Шевченка, буд. 35-а 

1.15 Сучок Лідія Петрівна 

м. Городня,  

вул. Чкалова, буд. 1-Г 

0,0200 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2148 

м. Городня,  

вул. Чкалова, буд. 1-Г 



1.16 Горенок Олександр  

Васильович 

с. Вокзал-Городня,  

вул. Вокзальна, буд. 58 

0,0875 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

кадастровий  

№ 7421410000:02:000:0261 

с. Вокзал-Городня,  

вул. Вокзальна, буд. 58 

 

1.17 Споднікайло Євгенія  

Олексіївна 

с. Вокзал-Городня,  

вул. Вокзальна, буд. 61 

 

0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

кадастровий  

№ 7421410000:02:000:0262 

с. Вокзал-Городня,  

вул. Вокзальна, буд. 61 

 

   

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 

 


