
 

 

 

                                               

                                                                                                                   

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  

 (дев’ятнадцята  (37) сесія 7 скликання) 

 

 

 

 

від  03 грудня 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 № 7421410100:00:001:1791, яка була надана в оренду для 

будівництва  і  обслуговування  житлового будинку, господарських  будівель  і  

споруд  гр. Чепурному Миколі Миколайовичу  площею -  0,0631 га   в                           

м. Городня  по 2 пров. Зарічному, буд. 6 в зв’язку з даруванням житлового 

будинку та поданою заявою.   

1.1 Земельну ділянку зарахувати до земель не наданих у власність та 

користування м. Городня і використовувати за призначенням.  

 



  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 Хуторна Віра Дмитрівна 

м. Городня, 

вул. Шевченка, буд. 50, кв. 1 

0,0631 га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд  

(присадибна ділянка) 

 м. Городня, 

2пров. Зарічний, буд. 6 

 

2.2 Мижгородська Марина Антонівна 

Городнянський район, 

с. Пекурівка, 

вул. Центральна, буд. 222 

0,2500га 

 

 

 

 

для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд  

(присадибна ділянка) 

Городнянський район, 

с. Пекурівка, 

вул. Центральна, буд. 222 

 

2.3 Скоренок Володимир Юхимович 

Городнянський район, 

с. Пекурівка, 

вул. Центральна, буд. 215 

0,2500 га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд  

(присадибна ділянка) 

Городнянський район, 

с. Пекурівка, 

вул. Центральна, буд. 215 

 

2.4 Ярмак Тетяна Павлівна 

м. Київ, 

вул. Драгоманова,  

буд. 25, кв. 3 

0,2500 га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд  

(присадибна ділянка) 

Городнянський район, 

с. Пекурівка, 

вул. Центральна, буд. 7 

 

2.5 Зінченко Ганна Кузьмівна 

Городнянський район, 

с. Пекурівка, 

вул. Центральна, буд. 214 

0,2500 га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд  

(присадибна ділянка) 

Городнянський район, 

с. Пекурівка, 

вул. Центральна, буд. 214 

 



2.6 Акушко Раїса Петрівна 

Городнянський район, 

с. Пекурівка, 

вул. Центральна, буд. 218 

0,2500 га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд  

(присадибна ділянка) 

Городнянський район, 

с. Пекурівка, 

вул. Центральна, буд. 218 

2.7 Грабовець Лідія Луківна 

Городнянський район, 

с. Конотоп, 

вул. Щорса, буд. 66 

0,2500 га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд  

(присадибна ділянка) 

 Городнянський район, 

с. Конотоп, 

вул. Щорса, буд. 66 

2.8 Лугіна Світлана Олександрівна 

м. Чернігів, 

вул. Самоквасова, буд. 10, кв. 92 

0,2500 га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд  

(присадибна ділянка) 

Городнянський район, 

с. Невкля, 

вул. Вознесенська, буд. 54 

 

2.9 Клишевський Віктор Миколайович 

Городнянський район, 

с. Вокзал-Городня, 

вул. Лугова, буд. 20 

0,1000 га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд  

(присадибна ділянка) 

Городнянський район, 

с. Вокзал-Городня, 

вул. Лугова, буд. 20 

2.10 Пасічник Наталія Леонтіївна 

Городнянський район, 

с. Вокзал-Городня, 

вул. 1го Травня, буд. 124 

0,1000 га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд  

(присадибна ділянка) 

 Городнянський район, 

с. Вокзал-Городня, 

вул. 1го Травня, буд. 124 

 

2.11 Кисіль Тетяна Трохимівна 

м. Городня, 

вул. Польова, буд. 36 

0,0600 га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд  

(присадибна ділянка) 

 м. Городня, 

вул. Польова, буд. 36 

 



2.12 Карпинський Володимир  

Дмитрович 

м. Городня, 

вул. Петрівська, буд. 48 

0,0600 га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд  

(присадибна ділянка) 

 м. Городня, 

вул. Петрівська, буд. 48 

 

2.13 Бондарева  Ганна Миколаївна 

м. Городня, 

вул. Горького, буд. 12 

Венгер Тетяна Миколаївна 

м. Городня, 

вул. Чумака, буд. 2, кв. 12 

 

0,0600 га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд  

(присадибна ділянка) 

м. Городня, 

вул. Горького, буд. 12 

спільна часткова по  

1/2  частині 

2.14 Пархоменко Любов Олександрівна 

м. Городня, 

вул. Волковича, буд. 55 

0,0600 га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд  

(присадибна ділянка) 

м. Городня, 

вул. Волковича, буд. 55 

1/2 частина 

2.15 Шарапата Алла Анатоліївна 

м. Городня, 

вул. Шевченка, буд. 11, кв. 3 

0,0900 га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд  

(присадибна ділянка) 

м. Городня, 

вул. Івана Дудка, буд. 28 

11/25  частин  

2.16 Самойленко Надія Михайлівна              

м. Чернігів, 

вул. Олега Міхнюка, буд. 35 

Тимошенко Ніоніла  Яківна 

м. Київ, 

вул. Вебицького, буд. 6-а, кв. 72 

0,0900 га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд  

(присадибна ділянка) 

м. Городня, 

вул. Максимівська, буд. 48 

спільна часткова по  

1/4  частині 

2.17 Бурдукало Микола Михайлович 

Городнянський район, 

с. Смичин, 

вул. Заводська, буд.  21 

0,2500 га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд  

(присадибна ділянка) 

 Городнянський район, 

с. Смичин, 

вул. Заводська, буд.  21 



2.18 Ротозій Руслан Олександрович 

м. Городня, 

вул. Стеби, буд. 4 

0,0450 га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд  

(присадибна ділянка) 

м. Городня, 

вул. Стеби, буд. 4 

3/4  частини  

2.19 Бобень Юрій Анатолійович 

м. Городня, 

вул. Чумака, буд. 21 

0,1000 га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд  

(присадибна ділянка) 

м. Городня, 

вул. Чумака, буд. 21 

2.20 Молочко Лариса Михайлівна  

м. Городня, 

вул. Калача, буд. 8 

0,0600 га для будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд  

(присадибна ділянка) 

м. Городня, 

вул. Калача, буд. 8 

 

2. Фактичний розмір земельної ділянки уточнюється після виготовлення 

технічної документації. 

 

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 
 


