
 

 
                                                                            

                                                                                                                

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  

 (двадцята  (38) сесія 7 скликання ) 

 

 

 

від  23 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 Куліш Галина Василівна 

м. Городня,  

вул. Заводська, буд. 30 

0,0621 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 742140100:00:002:0460 

м. Городня, вул. Заводська, 30 

1.2 Тресуха Тетяна Петрівна 

м. Городня,  

вул. Калача, буд. 10 

0,0604 га 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  



 № 7421410100:00:002:2245 

Городнянський район, 

м. Городня, вул. Калача, 10 

1.3  Трушко Василь Євсійович 

м. Городня,  

вул. Івана Дудка, буд. 13, кв. 2 

0,0639 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2244 

Городнянський район, 

 м. Городня,  

вул. Івана Дудка,  13 

1.4 Смалюк Раїса Миколаївна 

м. Городня,  

вул. Західна, буд. 21 

0,0900 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421410100:00:002:1850 

Городнянський район, 

 м. Городня, вул. Західна, 21 

1.5 Чмир Людмила Святославівна 

м. Городня,  

вул. Волковича, буд. 61 

0,1000 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2192 

Городнянський район, 

 м. Городня,  

вул. Волковича, 61 

1.6 Бондаренко Наталія 

Володимирівна 

м. Городня,  

пров. Петрівський, буд. 25 

0,0901 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2191 

Городнянський район, 

 м. Городня,  

пров. Петрівський, 25 

1.7 Місяць Валентина Миколаївна 

м. Городня,  

вул. Волковича, буд. 6, кв. 1 

0,0756 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1849 

Городнянський район, 

 м. Городня, вул. Волковича, 6 



1.8 Костирко Раїса Іванівна 

м. Городня,  

вул. Калинова, буд. 2а 

0,0637 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2196 

Городнянський район, 

 м. Городня, вул. Калинова, 2а 

1.9 Бабич Михайло Володимирович 

м. Городня,  

вул. Весняна, буд. 37 

0,0447 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1853 

Городнянський район, 

 м. Городня, вул. Весняна, 37 

1.10 Деркач Галина Миколаївна 

м. Городня,  

вул. Троїцька, буд. 127 

0,1000 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1852 

Городнянський район, 

 м. Городня, вул. Троїцька, 127 

1.11 Дудко Надія Михайлівна 

м. Городня,  

вул. Петра Пиниці, буд. 39 

0,1000 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1851 

Городнянський район, 

 м. Городня,  

вул. Петра Пиниці, 39 

1.12 Павлович Світлана 

Володимирівна 

м. Городня,  

2 пров. Свято-Миколаївський, 

буд. 16 

0,1000 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2194 

Городнянський район, 

 м. Городня,  

1 пров. Незалежності, 3 

1.13 Філонов Юрій Леонідович 

м. Городня,  

вул. Заводська, буд. 20 

0,0930 га 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2193 



 

 

Городнянський район, 

 м. Городня,  

вул. Заводська, буд. 20 

1.14 Павлович Наталія Іванівна  

м. Городня,  

пров. Петрівський, буд. 29 

0,1000 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (02.01) кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2195 

Городнянський район, 

 м. Городня,  

пров. Петрівський, буд. 29 

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 

 


