
 
                                                                            

                                                                                                            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  

(сімнадцята (35) сесія 7 скликання ) 

 

 

від  12 вересня  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 Бугаєвська Людмила 

Олександрівна 

м. Городня,  

вул. Петрівська, буд. 60 

0,0604 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2186 

Городнянський район, 

 м. Городня,  

вул. Петрівська, 60 

1.2 Чекмень Віктор Григорович 

м. Городня,  

вул. Стеби, буд. 19 

0,0600 га 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  



 

 

 

№ 7421410100:00:002:2221 

Городнянський район, 

 м. Городня,  

вул. Стеби,  19 

1.3  Василевська Надія Миколаївна 

м. Городня,  

пров. Петрівський, буд. 22 

0,0647 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2183 

Городнянський район, 

 м. Городня,  

пров. Петрівський, 22 

1.4 Примак Валентина Михайлівна 

м. Городня,  

вул. Шевченка, буд. 8, кв. 2 

0,0326 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2185 

Городнянський район, 

 м. Городня,  

вул. Шевченка, 8 

1.5 Решетняк Ганна Василівна 

Городнянський район, 

с. Лютіж, вул. Павленка, буд. 10 

0,2500 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421486400:05:000:0013 

Городнянський район, 

 с. Лютіж, вул. Павленка, 10 

1.6 Максимець Євгенія Юхимівна 

Городнянський район, 

с. Бутівка,  

вул. Покровська, буд. 77 

0,2500 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421481200:01:000:0176 

Городнянський район, 

с. Бутівка, вул. Покровська, 77 

1.7 Жоголко Марія Іванівна 

Городнянський район, 

с. Пекурівка,  

вул. Центральна, буд. 49 

0,2500 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421487000:01:000:0199 

Городнянський район, 

с. Пекурівка,  

вул. Центральна, 49 



1.8 Дуденок Людмила Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Пекурівка,  

вул. Набережна, буд. 38 

0,2500 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421487000:01:001:0200 

Городнянський район, 

с. Пекурівка,  

вул. Набережна, 38 

1.9 Андарал Надія Василівна 

Городнянський район, 

с. Конотоп,  

вул. Зарічна, буд. 14 

0,2500 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421485200:01:000:0308 

Городнянський район, 

с. Конотоп,  

вул. Зарічна, 14 

1.10 Анопрієнко Олексій 

Федосійович 

м. Городня,  

2 пров. Ювілейний, буд. 5 

0,2500 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421485200:01:000:0307 

Городнянський район, 

с. Конотоп,  

вул. Богдана Хмельницького, 20 

1.11 Маляренко Олександра 

Федорівна 

м. Городня,  

вул. Перемоги, буд. 73, кв. 5 

0,2500 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421489600:02:000:0112 

Городнянський район, 

с. Півнівщина, вул. Озерна, 38 

1.12 Музиченко Віктор Вікторович 

м. Городня, вул. Стеби, буд. 7 

0,0900 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421489600:01:000:0487 

Городнянський район, 

с. Хрипівка, вул. Лугова, 8 

1.13 Трофимчук Тетяна Семенівна 

м. Городня, 2-й пров. 

Чернігівський, буд. 2, кв. 1 

0,0985 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  



№ 7421487600:01:000:0234 

Городнянський район, 

с. Смичин, вул. Чернігівська, 

буд. 23 а 

1.14 Навара Тетяна Леонідівна 

м. Київ,  

вул. Білицька, буд. 20, кв. 131  

Майсюк Вадим Леонідович 

м. Городня,  

пров. Івана Дудка, буд. 8 

 

0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2094 

Городнянський район, 

 м. Городня,  

пров. Івана Дудка, 8 

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 

 


