
 
                                                                            

                                                                                                            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  

(тринадцята (31) сесія 7 скликання ) 

 

від  07 березня  2019 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 Лескович Валентина Іванівна 

м. Городня,  

вул. Артема, буд. 26 - а 

0,0494 га 

 

 

 

 

 

 

 

 для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2162 

Городнянський район, 

 м. Городня,  

вул. Івана Дудка, 26а 

1.2 Костирко Софія Андріївна 

 м. Городня, 

вул. Гагаріна, буд. 17 

0,0473 га 

 

 

 

 

 

 

 

 для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01)  кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2146 

м. Городня,  

вул. Гагаріна, 17 



1.3 Пацюк Анатолій Васильович 

м. Городня,  

вул. Чорного, буд.25 

0,1000 га  для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1789 

м. Городня,  

вул. . Чорного, 25 

1.4 Жук Станіслав Михайлович 

м. Городня, 

 вул. Чорного, буд. 23 

0,0624 га  для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1788 

м. Городня,  

вул. Чорного, 23 

1.5 Соседко Олександр Іванович 

м. Городня,  

вул. Заводська, буд. 38 

0,0618 га  для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2215 

м. Городня,  

вул. Заводська, 38 

1.6 Атрошенко Володимир  

Іванович 

 Городнянський район,  

с. Хотівля,  

вул. Жовтнева, буд. 19 

0,2500 га  для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01)  кадастровий  

№ 7421489200:01:000:0250 

Городнянський район, 

 с. Хотівля,  

вул. Жовтнева, 19 

1.7 Чепурний Микола  

Миколайович  

м. Городня,  

вул. Перемоги, буд. 50, кв. 2 

0,0631 га  для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1791 

м. Городня,  

2 пров. Зарічний, 6 

1.8 Рожков Олександр 

Миколайович  

м. Городня,  

2 пров. Горького, 9 - а 

0,0614 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1717 

м. Городня, вул. Горького, 5 



1.9 Колесник Наталія 

Володимирівна 

м. Городня,  

вул. Незалежності, буд. 122 

0,0971 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1802 

м. Городня,  

вул. Незалежності, 122 

1.10 Рева Наталія Степанівна 

м. Городня, 

вул. Чумака, буд. 1, кв. 3 

0,0900 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1801 

м. Городня,  

вул. Чернігівська, 100 

1.11 Мехед Михайло Федосійович  

м. Городня, 

 вул. Горького, буд. 24 

0,0712 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1799 

м. Городня,  

вул. Горького, 24 

1.12 Качанов Олександр Григорович 

м. Городня,  

вул. Лісова, буд. 21, кв. 4 

0,0711 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1800 

м. Городня, вул. Лісова, 21 

1.13 Мирошниченко Михайло 

Васильович м. Городня,                   

вул. Чернігівська, буд. 86, кв. 3 

0,0900 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1794 

м. Городня, вул. Миру, 2  

1.14 Сакун Наталія Василівна  

м. Городня,  

вул. Молодіжна, буд. 24 

0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2163 

м. Городня, вул. Молодіжна, 24 

1.15 Мельник Любов Андріївна 

м. Київ, 

вул. Я.Гашека, буд. 15, кв. 29 

0,0623 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 



будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1776 

м. Городня,  

вул. Василівська, 45 

1.16 Дударенко Юрій Олексійович 

м. Городня,  

вул. Молодіжна, буд. 66 

0,0900 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2161 

м. Городня,  

вул. Молодіжна, 66 

1.17 Дунай Василь Павлович 

м. Городня,  

вул. Горького, буд. 6 

0,0629 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1804 

м. Городня,  

вул. Горького, 6 

1.18 Хомазюк Анатолій 

Миколайович 

Городнянський район,  

с. Вокзал-Городня,  

вул. 1 го Травня, буд. 151 

0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421410000:02:000:1225 

Городнянський район,  

с. Вокзал-Городня,  

вул. 1 го Травня, 151 

1.19 Архангельський Юрій 

Анатолійович 

м. Городня,  

2 пров. Чернігівський, буд. 7 

0,0645 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2167 

м. Городня,  

2 пров. Чернігівський, 7 

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 

 


