
 
 

                                                                                                                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  

 (чотирнадцята (32) сесія 7 скликання ) 

 

 

 

 

від  23 травня  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 Хорло Євдокія Павлівна 

м. Городня, вул. Зої 

Космодемянської, буд. 34 

0,0620 га 

 

 

 

 

 

 

 

 для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2170 

Городнянський район, 

 м. Городня, вул. Зої 

Космодемянської,  34 

 



1.2 Ворнік Людмила Федорівна 

 м. Городня, 

1 пров. Жовтневий, буд. 19 

0,0587 га 

 

 

 

 

 

 

 

 для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01)  кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1423 

м. Городня,  

1 пров. Жовтневий, 19 

1.3 Хавкатун Анатолій Валерійович 

м. Городня,  

вул. Мирославська, буд.36 

0,1000 га  для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2164 

м. Городня,  

вул. Мирославська, 36 

1.4 Орел Ярослав Леонідович 

м. Київ, вул. Наталії Ужвій,   

буд. 6а, кв. 54 

0,0624 га  для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2165 

м. Городня, вул. Вишнева, 2 

1.5 Шабуня Євгеній Миколайович 

Городнянський район,  

с. Бутівка  

вул. Лугова, буд. 35 

0,2300 га  для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421481200:01:000:0174 

Городнянський район,  

с. Бутівка, вул. Лугова, 35 

1.6 Сіткін Сергій Вікторович 

м. Городня,  

вул. Шевченка, буд. 11, кв. 4 

0,0128 га  для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1810 

м. Городня,  

вул. Шевченка, 11 

1.7 Коваль Валентин Петрович 

м. Городня,  

2 пров. Механізаторів, буд. 13 

0,0623 га  для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1813 

м. Городня,  

2 пров. Механізаторів, 13 



1.8 Шемець Раїса Миколаївна 

м. Городня,  

вул. Вишнева, буд. 43 

0,0610 га  для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2173 

м. Городня,  

вул. Вишнева, 43 

1.9 Олексієнко Леонід Іванович  

м. Городня,  

вул. Жовтнева, буд. 101 

0,0604 га  для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1816 

м. Городня,  

вул. Жовтнева, 101 

1.10 Росоха Ніна Михайлівна 

с. Вокзал-Городня,  

вул. 1го Травня, буд. 158 

0,2500 га  для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421410000:02:000:1226 

с. Вокзал-Городня,  

вул. 1го Травня, 158 

1.11 Похомова Оксана Миколаївна 

Київська область,  

вул. Кургузова, буд. 4, кв. 25 

0,2500 га  для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1815 

м. Городня,  

вул. Жовтнева, 119 

1.12 Сердюк Євгеній Михайлович 

Чернігівська область, 

Коропський район  с. Лукнів  

вул. Жовтнева, буд. 5 

0,2500 га  для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421410100:00:002:1846 

м. Городня,  

вул. Чумака, 19 

1.13 Євсієнко Олена Валентинівна 

м. Городня,  

2 пров. Зарічний, буд. 62 

0,0900 га  для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1703 

м. Городня,  

2 пров. Зарічний, 62 



1.14 Мещерякова Юлія Геннадіївна 

м. Городня,  

вул. Івана Дудка, буд. 15 

0,0610 га  для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2172 

м. Городня,  

вул. Івана Дудка, 15 

 

1.15 Дудко Ніна Максимівна 

м. Городня,  

3 пров. Ювілейний, буд. 12 

0,1000 га  для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1746 

м. Городня,  

3 пров. Ювілейний, 12 

 

1.16 Губський Анатолій  

Олексійович 

м. Городня,  

2 пров. 8го Березня, буд. 37 

0,0625 га  для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2171 

м. Городня,  

2 пров. 8го Березня, 37 

 

1.17 Солоха Сергій Іванович 

Чернігівська область, 

с. Седнів 

вул. Зелена, буд. 3 

0,2500 га  для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421487600:01:000:0226 

Городнянський район, 

с. Смичин  

вул. Центральна,  88 

 

1.18 Михальченко Валентина 

Костянтинівна  

Городнянський район 

с. Півнівщина, 

вул. Квітнева, буд. 22 

0,2500 га  для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421489600:02:000:0111 

Городнянський район, 

с. Півнівщина,  

вул. Квітнева, 22 

 



1.19 Хорло Тетяна Володимирівна 

м. Городня, 

1пров. Ювілейний, буд. 15 

0,0577 га  для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 742140100:00:001:1819 

м. Городня,  

1пров. Ювілейний, 15 

1.20 Сапітон Анатолій Михайлович 

м. Городня,  

пров. Чкалова, буд. 8, кв. 2 

0,0401 га  для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 742140100:00:002:2174 

м. Городня,  

пров. Чкалова, буд. 8 

1.21 Тупик Олена Володимирівна 

Городнянський район 

с. Конотоп, 

вул. Щорса, буд. 83є 

0,2500 га  для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421485200:01:000:0304 

Городнянський район, 

с. Конотоп, 

вул. Щорса, буд. 83є  

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 

 


