
 

                                                                                  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  

 (десята (28) сесія 7 скликання) 

                                                                

 

 

 

 

від  06 грудня 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 Мехед Жанна Миколаївна 

м. Городня,  

пров. Петрівський, буд. 3 

0,0619 га 

 

 

 

 

 

 

 

 для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:1654 

м. Городня,  

пров. Петрівський, буд. 3 

  



1.2 Силенок Василь Васильович 

м. Городня,  

вул. Івана Дудка, буд. 35 

0,0794 га 

 

 

 

 

 

 

 

 для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2149 

м. Городня,  

вул. Івана Дудка, буд. 35 

1.3 Реуцька Галина Андріївна 

м.Городня, вул. Зарічна, буд. 1 

0,0684 га  для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1763 

м. Городня,  

вул. Зарічна, буд. 1 

1.4 Шумська Людмила Іванівна 

м. Городня, 

 вул. Максимівська, буд. 24 

0,2500 га  для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

кадастровий  

№ 7421483200:01:001:0001 

Городнянський р-н., 

 с. Гніздище,  

вул. 9 Травня, буд. 24 

1.5 Могилевець Анатолій 

Миколайович 

Городнянський р-н.,   

с. Лемешівка, буд. 88 

0,2500 га  для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

кадастровий  

№ 7421489600:02:000:0107 

Городнянський р-н., 

 с. Півнівщина,  

вул. Квітнева, буд. 78 

1.6 Кондратенко Вікторія 

Олександрівна 

м. Городня, 

вул. Перемоги, буд. 47, кв. 2 

0,0344 га  для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2154 

м. Городня, 

 вул. Перемоги, буд. 47, кв. 2 



1.7 Крупеніч Володимир 

Миколайович 

м. Городня,  

2 пров. 8 Березня, буд. 53 

0,0844 га  для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2158 

м. Городня, 

 2 пров. 8 Березня, буд. 53 

1.8 Дроздову Геннадію 

Володимировичу 

м. Городня, 

1 пров. Радгоспний, буд. 40 

 

0,0819 га  для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1783 

м. Городня, 

1 пров. Зарічний, буд. 40 

1.9 Масібут Михайло Іванович 

м. Городня, 

вул. Свято – Миколаївська,  

буд. 41 

0,0618 га  для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2155 

м. Городня, 

вул. Свято – Миколаївська,  

буд. 41 

1.10 Шматку Володимиру 

Михайловичу 

Городнянський р-н., с. Черецьке, 

вул. Центральна, буд 17  

0,0706 га  для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2156 

м. Городня, 

вул. Смекаліна, буд. 1 

1.11 Воєдило Сергій Олександрович 

м. Городня, 

 вул. 1 го Травня, буд. 33 

0,1000 га  для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2157 

м. Городня, 

вул. 1 го Травня, буд. 33 



1.12 Кожем’яченко  Сергій 

Олександрович 

м. Городня, 1 пров. Горького, 

буд 12 

0,0679 га  для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1784 

м. Городня, 

1 пров. Горького, буд 12 

1.13 Пустовіт Надія Миколаївна 

Городнянський р-н.,   

с. Смичин, вул. Центральна, 

буд. 112 

0,1886 га  для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

кадастровий  

№ 7421487600:01:000:0232 

Городнянський р-н., 

 с. Смичин,  

вул. Центральна, буд. 112 

 

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 

 


