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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  

 (одинадцята (29) сесія 7 скликання ) 

 

 

 

від  22 грудня  2018 року 

        м. Городня 

 

Про вилучення земельної ділянки наданої в 

оренду, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку та надання дозволу на 

виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі при наданні їх у 

власність в межах Городнянської міської 

ради  

    

Розглянувши заяви про вилучення наданої в оренду земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд та про надання дозволу на оформлення земельних ділянок для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд у власність, керуючись ст. 25, ст. 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, Законом України “Про оренду землі”, Земельним 

Кодексом України міська рада           

                                         

                                           ВИРІШИЛА: 

 

     1. Розірвати договір оренди землі та вилучити земельну ділянку                         

кадастровий № 7421410100:00:002:0149, яка була надана в оренду для 

будівництва  і  обслуговування  житлового будинку, господарських  будівель  і  

споруд  гр. Акульонок Антоніні Михайлівні  площею -  0,1000 га   в                           

м. Городня  по вул. Чкалова, буд. 19 в зв’язку з продажем житлового будинку 

та поданою заявою.   

1.1 Земельну ділянку зарахувати до земель не наданих у власність та 

користування м. Городня і використовувати за призначенням.  

 

   



     

 

 2. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації  із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) при наданні 

їх у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею: 

 

2.1 Синельник Олег Вячеславович 

м. Городня, вул. Чкалова, буд. 19 

0,1000га 

 

 

 

 

для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

м. Городня,  

вул. Чкалова, буд. 19 

 

2.2 Костирко Софія Андріївна 

м. Городня, вул. Гагаріна, буд. 17 

законний представник (мати) 

Костирко Оксана Леонідівна 

с. Солонівка,  

Городнянський район 

вул. Святомиколаївська, буд. 22 

0,1000га 

 

 

 

 

для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

м. Городня,  

вул. Гагаріна, буд. 17 

 

2.3 Підлипська Дарина Анатоліївна 

м. Городня,  

вул. Петрівська, буд. 56 

0,0600га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

м. Городня,  

вул. Петрівська, буд. 56 

 

2.4 Олексієнко Леонід Іванович 

м. Городня,  

вул. Жовтнева, буд. 101 

0,0800га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

м. Городня,  

вул. Жовтнева, буд. 101 

 

2.5 Бабич Микола Васильович 

м. Чернігів,  

вул. Хлібопекарська,буд.18, кв.81 

0,2500га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

с. Черецьке,  

Городнянський район 

вул. Центральна, буд. 1 

 



2.6 Єрмоленко Олександр 

Володимирович 

м. Городня, вул. Чернігівська, буд. 

108, кв. 1 

0,0460га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

м. Городня,  

вул. Чернігівська,  

буд.108, кв.1 

13/25 частин будинку 

 

2.7 Оглобля Тамара Максимівна 

м. Городня,  

вул. Петрівська, буд. 8 

0,1000га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

м. Городня,  

вул. Петрівська, буд. 8 

22/50 частки 

 

2.8 Качанов Олександр Григорович 

м. Городня,  

буд. Лісова, буд. 21, кв. 4 

0,1000га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

м. Городня,  

буд. Лісова, буд. 21, кв. 4 

 

2.8 Лескович Валентина Іванівна 

м. Городня,  

вул. Івана Дудка, буд. 26а 

0,0500га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

м. Городня,  

вул. Івана Дудка, буд. 26а 

 

2.9 Крутило Тетяна Олександрівна 

м. Городня,  

вул. Перемоги, буд. 27, кв. 1 

0,0350га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

м. Городня,  

вул. Перемоги, буд. 27, кв. 1 

2.10 Борщ Валентина Дмитрівна 

м. Городня, вул. Шатила, буд.9 

0,0600га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

м. Городня,  

вул. Шатила, буд.9 

 



2.11 Рожок  Федір Іванович 

м. Городня,  

1пров. Жовтневий, буд. 28 

0,2500га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

с. Пекурівка,  

Городнянський район 

вул. Центральна, буд. 182 

 

2.12 Климович Олексій Михайлович 

м. Городня,  

вул. Светочева, буд. 18 

0,0500га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

м. Городня,  

вул. Светочева, буд. 18 

 

2.13 Куприн Андрій  

Володимирович 

Городнянський район 

с. Пекурівка,  

вул. Центральна, буд. 209 

0,2500га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

с. Пекурівка,  

Городнянський район 

вул. Центральна, буд. 209 

 

2.14 Жоголко Марія  Іванівна 

Городнянський район 

с. Пекурівка,  

вул. Центральна, буд. 49 

0,2500га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

с. Пекурівка,  

Городнянський район 

вул. Центральна, буд. 49 

 

2.15 Дуденок Людмила Миколаївна  

Городнянський район 

с. Пекурівка,  

вул. Набережна, буд. 38 

0,2500га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

с. Пекурівка,  

Городнянський район 

вул. Набережна, буд. 38 

 

          

 3. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

технічної документації. 

 



4. 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 
 


