
                                               

 
 

                                             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 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 Городнянська міська рада           

                                         

                                           ВИРІШИЛА: 

 

     1. Розірвати договір оренди землі та вилучити земельну ділянку                         

кадастровий № 7421410100:00:001:1703, яка була надана в оренду для 

будівництва  і  обслуговування  житлового будинку, господарських  будівель  і  

споруд  гр.  Божок  Тетяні  Борисівні   площею  -   0,0900 га   в  м. Городня    по  

2 пров. Зарічному, буд. 62 в зв’язку з даруванням житлового будинку та 

поданою заявою.   

1.1 Земельну ділянку зарахувати до земель не наданих у власність та 

користування.  

 

 



 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 Примак Валентина Михайлівна 

м. Городня, 

вул. Шевченка, буд. 8, кв. 2 

0,0380га 

 

 

 

 

для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

м. Городня,  

вул. Шевченка, 8 

½ частина будинку 

2.2 Мещерякова Юлія Геннадіївна 

м. Городня,  

вул. Івана Дудка, буд. 15 

 

0,0600га 

 

для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

м. Городня,  

вул. Івана Дудка, 15 

2.3 Індучний Віктор Анатолійович 

Городнянський район, 

с. Дібрівне, вул. Маркова, буд. 22 

Аніщенко Марія Степанівна 

Сновський район, с. Стара Рудня,  

вул. Набережна, буд. 9   

 

0,2500га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

Городнянський район, 

с. Дібрівне, вул. Маркова, 22 

у спільну сумісну власність по 

½ частині 

2.4 Воробей Ганна Зіновіївна 

м. Городня,  

вул. Перемоги, буд. 32-а 

0,0425га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

м. Городня,  

вул. Перемоги, 32-а 

2.5 Коваль Валентин Петрович  

м. Городня,  

2 пров. Механізаторів, буд. 13 

0,0600га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

м. Городня,  

2 пров. Механізаторів, 13 

2.6 Орел Ярослав Леонідович 

м. Київ, вул. Наталії Ужвій, 

буд.6а, кв. 54 

0,0600га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

м. Городня,  

вул. Вишнева, 2  



2.7 Хавкатун Анатолій Валерійович 

м. Городня,  

вул. Мирославська, буд. 36 

0,1000га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

м. Городня,  

вул. Мирославська, 36 

2.8 Ворнік Людмила Федорівна 

Городнянський район,  

с. Хрипівка,  

1 пров. Жовтневий, буд. 19 

0,0600га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

Городнянський район,  

м. Городня,  

1 пров. Жовтневий, 19 

2.8 Деркач Галина Миколаївна 

м. Городня,  

вул. Троїцька, буд. 127 

0,1000га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

м. Городня, вул. Троїцька, 127 

2.9 Євсієнко Олена Валентинівна  

м. Городня, 

2 пров. Зарічний, буд. 62 

0,0900га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

м. Городня,  

2 пров. Зарічний, 62 

2.10 Нітченко Сергій Анатолійович 

Городнянський район,  

с. Дроздовиця,  

вул. 1 Травня, буд.30 

0,2500га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

Городнянський район,  

с. Дроздовиця,  

вул. 1 Травня, 30 

2.11 Венгер Василь Павлович 

м. Городня, вул. 1 Травня, буд. 51 

0,0600га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

м. Городня,  

вул. 1 Травня, 51 

2.12 Хорло Тетяна Володимирівна 

 м. Городня,  

1 пров. Ювілейний, буд. 15 

0,1000га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

м. Городня,  

1 пров. Ювілейний, 15 



2.13 Ворушило Сергій Борисович  

м. Городня,  

вул. Вокзальна, буд. 67-а 

0,0600га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

м. Городня,  

вул. Вокзальна, 67-а 

 

2.14 Дудко Іван Миколайович 

Городнянський район, 

с. Пекурівка,  

вул. Молодіжна, буд. 6 

0,2500га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

Городнянський район,  

с. Пекурівка,  

вул. Молодіжна, 6 

 

2.15 Шемець Ганна Анатоліївна  

м. Городня,  

вул. Армійська, буд. 5 

0,1000га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

м. Городня, вул. Армійська, 5 

 

2.16 Губський Анатолій Олексійович 

м.Городня,  

2 пров. 8 – Березня, буд. 37 

0,0600га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

м. Городня,  

2 пров. 8 – Березня, 37 

 

2.17 Сапітон Анатолій Михайлович  

м. Городня,  

пров. Чкалова, буд. 8, кв. 2 

0,0350га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

м. Городня, пров. Чкалова, 8 

 

2.18 Спода Людмила Євгенівна 

м. Городня,  

вул. Цимбаліста, буд. 12 

Атрощенко Оксана Миколаївна 

м. Чернігів,  

вул. Слобідська, буд. 79-А, кв. 44 

Нікіша Юлія Миколаївна 

м. Городня, вул. Незалежності, 

буд. 2 -а 

0,0600га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

м. Городня,  

вул. Цимбаліста, 12 

у спільну часткову власність  

по1/3 частині 

 



2.19 Росоха Ніна Михайлівна 

Городнянський район,  

с. Вокзал – Городня,  

вул. 1 Травня, буд. 158 

0,2500га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

Городнянський район,  

с. Вокзал – Городня,  

вул. 1 Травня, 158 

 

 

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 
 


