
 

 
                                                                            

                                                                                                                 

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 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 Сорока Світлана Миколаївна 

м. Чернігів,  

вул. Кільцева, буд. 20, кв. 24/3 

0,2336 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421487600:02:000:0186 

Городнянський район, 

 с. Дібрівне, вул. Маркова, 113 

 



1.2 Оглобля Тамара Максимівна 

м. Городня,  

вул. Петрівська, буд. 8 

0,1000 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2235 

Городнянський район, 

м. Городня, вул. Петрівська, 8 

1.3  Селезньова Наталія 

Володимирівна  

м. Городня,  

пров. Перемоги, буд. 12 

0,0500 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2224 

Городнянський район, 

 м. Городня, вул. 1го Травня,22 

1.4 Михайлова Тетяна Петрівна 

м. Городня,  

вул. Волковича, буд. 45 

0,0450 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2230 

Городнянський район, 

 м. Городня, вул. Чкалова, 14-а 

1.5 Савченко Володимир 

Федорович 

м. Городня,  

вул. Троїцька, буд. 137 

0,1000 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1841 

Городнянський район, 

м. Городня, вул. Троїцька, 137 

1.6 Скворок Зінаїда Степанівна 

м. Городня,  

вул. Петрівська, буд. 69 

0,0900 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 74214010100:00:002:2233 

Городнянський район, 

м. Городня, вул. Петрівська, 69 

1.7 Козачок Тетяна Володимирівна 

Городнянський район, 

с. Великий Дирчин, 

вул. Шкільна, буд. 9 

0,0600 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2234 

м. Городня, 

вул. Зої Космодем`янської, 15а  



1.8 Атрошенко Анатолій 

Олексійович 

Городнянський район, 

с. Хотівля,  

вул. Попудренка, буд. 21 

0,2500 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421489200:01:001:5062 

Городнянський район, 

с. Хотівля, вул. Попудренка, 21 

1.9 Сластьон Марія Василівна 

Городнянський район, 

с. Політрудня,  

вул. Мічуріна, буд. 9 

0,1500 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421489600:03:000:5714 

Городнянський район, 

с. Політрудня, вул. Мічуріна, 9 

1.10 Бугаєвський Сергій Петрович 

м. Київ,  

пр-т  Повітрофлотський , буд. 6 

0,0731 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2243 

Городнянський район, 

м. Городня, вул. Жовтнева, 40 

1.11 Копилова Наталія Петрівна 

м. Городня,  

вул. Жовтнева, буд. 38 

0,1000 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2242 

Городнянський район, 

м. Городня, вул. Жовтнева, 38 

1.12 Коротка Ніна Іванівна 

м. Городня,  

вул. 8го Березня, буд. 38 

0,0654 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2241 

Городнянський район, 

м. Городня, вул. 8го Березня, 38 

1.13 Лапа Леонід Владиславович 

м. Городня,  

вул. Нова, буд. 20 

0,0900 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421410100:00:001:0375 

Городнянський район, 

м. Городня, вул. Нова, 20 



1.14 Коцур Ірина Петрівна 

Городнянський район, 

с. Вокзал-Городня,  

вул. Вокзальна, буд. 35 

 

0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2236 

Городнянський район, 

 м. Городня, вул. Волковича,55 

 

1.15 Трушко Вікторія Василівна 

м. Городня,  

вул. Івана Дудка, буд. 13, кв. 1 

 

0,0763 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2237 

Городнянський район, 

 м. Городня,  

вул. Івана Дудка, 13 

 

1.16 Базилевич Ніна Іванівна 

Городнянський район, 

с. Ясенівка,  

вул. Польова, буд. 17, кв. 1 

 

0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2228 

Городнянський район, 

 м. Городня,  

вул. Свято-Миколаївська, 46 

 

1.17 Шемець Ганна Анатоліївна 

м. Городня,  

вул. Армійська, буд. 5 

 

0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2225 

Городнянський район, 

 м. Городня, вул. Армійська, 5 

 

1.18 Пінчук Іван Миколайович 

м. Городня,  

вул. Василівська, буд. 20 

 

0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1645 

Городнянський район, 

 м. Городня,  

вул. Василівська, 20 

 



1.19 Лобас Антон Іванович  

м. Чернігів, 

пр-т Миру, буд. 80 

 

0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421486400:02:000:0009 

Городнянський район, 

с. Залісся, вул. Корольова, 20 

 

1.20 Бондаренко Андрій Сергійович 

Городнянський район, 

с. Вокзал-Городня,  

вул. Вокзальна, буд. 20 

 

0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421410000:02:000:1236 

Городнянський район, 

с. Вокзал-Городня,  

вул. Вокзальна, буд. 20 

 

1.21 Лобас Михайло Іванович  

м. Чернігів, вул. Гвардійської 

Армії, буд. 16, кв. 146 

 

0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421486400:02:000:0010 

Городнянський район, 

с. Залісся,  

вул. Корольова, буд. 18 

 

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 

 


