
                      
                                                                        

 

 

                                                                                                                  

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  

 (шістнадцята (34) сесія 7 скликання ) 

 

 

 

 

 

від  01 серпня 2019 року 

        м. Городня 

 

Про затвердження проектів 

землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність на 

землях  Городнянської  міської  ради 

 
 

  Розглянувши заяви та проекти землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок  у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для ведення 

особистого селянського господарства, керуючись ст. 25, 26 Закону України 

„Про місцеве самоврядування в Україні”, Земельним Кодексом України, 

Городнянська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського 

господарства і передати у приватну власність земельні ділянки:  

 

1.1 Сіллер Наталія Олегівна 

м. Городня,  

вул. Жовтнева, буд. 88 

0,0357 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421410100:00:001:1820               

м. Городня,   

вул. Жовтнева, 88а  



1.2 Кльова Галина Григорівна 

м. Городня,  

вул. Петра Пиниці, буд. 37 

0,0900 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421410100:00:001:1822                

м. Городня,  вул. Шкільна, 10 

1.3 Олійник Інна Михайлівна 

Городнянський район,  

с. Дібрівне,  

вул. Широка, буд. 1 

1,8185 га для ведення особистого 

селянського господарства (01.03) 

кадастровий 

№ 7421487600:03:000:2285               

Городнянський район,  

с. Дібрівне 

1.4 Чугай Олена Іванівна 

Городнянський район,  

с. Дібрівне,  

вул. Маркова, буд. 46 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства (01.03) 

кадастровий 

№ 7421487600:01:000:0236               

Городнянський район,  

с. Смичин 

1.5 Малофій  Віктор Григорович 

Городнянський район,  

с. Дібрівне,  

вул. Маркова, буд. 51-а 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства (01.03) 

кадастровий 

№ 7421487600:01:000:0238               

Городнянський район,  

с. Смичин 

1.6 Малофій  Сергій Вікторович  

Городнянський район,  

с. Дібрівне,  

вул. Маркова, буд. 51-а 

2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства (01.03) 

кадастровий 

№ 7421487600:01:000:0237               

Городнянський район,  

с. Смичин 

1.7 Голієнко Вадим Сергійович 

Київська область,  

м. Буча 

вул. Інститутська, буд. 19  

0,8139 га для ведення особистого 

селянського господарства (01.03) 

кадастровий 

№ 7421487300:02:000:1115               

Городнянський район,  

с. Полісся,  

вул. Механізаторів, 26 

1.8 Моцар Людмила Миколаївна 

м. Городня,  

2 пров. Зарічний, буд. 57 

0,0900 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421410100:00:001:1827                

м. Городня,   

2 пров. Зарічний, 57 



1.9 Пацюк  Олена Олександрівна 

м. Городня,  

вул. Смекаліна, буд. 14 

0,1000 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421410100:00:001:1826                

м. Городня,   

вул. Зарічна, 28а 

1.10 Зєнченко Василь  

Миколайович 

м. Городня,  вул. Волковича, 

буд. 49-Б, кв. 3 

0,0900 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421410100:00:001:1825                

м. Городня,   

вул. Поліська, 14 

1.11 Приходько Ольга Миколаївна 

м. Городня,  

вул. Молодіжна, буд. 26 

0,0601 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421410100:00:002:2219               

м. Городня,  

вул. Молодіжна, буд. 26 

 

2. Громадянам, які отримали земельну ділянку у власність, 

використовувати її 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. 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                       С.А. Більська 

 


