
 

 

 
                                                                            

                                                                                                                           

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  

 (двадцять друга  (40) сесія 7 скликання) 

 

 

 

 

від  07 квітня 2020 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 Пасічник Наталія Леонтіївна 

Городнянський район, 

с. Вокзал-Городня,  

вул. 1 Травня, буд. 124 

0,1000 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410000:02:000:0278 

Городнянський район, 

 с. Вокзал-Городня,  

вул. 1 Травня, буд. 124 



 

1.2 Клишевський Віктор  

Миколайович 

Городнянський район, 

с. Вокзал-Городня,  

вул. Лугова, буд. 20 

0,1000 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410000:02:000:0279 

Городнянський район, 

с. Вокзал-Городня,  

вул. Лугова, буд. 20 

 

1.3  Нестеренко Микола Григорович 

м. Чернігів,  

вул. Спаська, буд. 40 

0,1000 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1870 

Городнянський район, 

 м. Городня, 2-й пров.  

Зарічний, буд. 49 

 

1.4 Кисіль Тетяна Трохимівна 

м. Городня,  

вул. Польова, буд. 36 

0,0637 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1869 

Городнянський район, 

 м. Городня,  

вул. Польова, буд. 36 

 

1.5 Зінченко Ганна Кузьмівна 

Городнянський район, 

с. Пекурівка,  

вул. Центральна, буд. 214 

0,2500 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421487000:01:000:0215 

Городнянський район, 

с. Пекурівка,  

вул. Центральна, буд. 214 

 



1.6 Дудко Іван Миколайович 

Городнянський район, 

с. Пекурівка,  

вул. Молодіжна, буд. 6 

0,2500 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421487000:01:000:0216 

Городнянський район, 

с. Пекурівка,  

вул. Молодіжна, буд. 6 

1.7 Сірий Олександр Володимирович 

м. Городня,  

вул. Шевченка, буд. 3, кв. 3 

0,1000 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1863 

м. Городня, 

вул. Жовтнева, буд. 78  

 

1.8 Вовкобрун Любов Федорівна 

Вінницька область, 

м. Тульчин,  

вул. Пушкіна, буд. 46 

0,2500 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421487000:01:000:0212 

Городнянський район, 

с. Пекурівка,  

вул. Центральна, буд. 159 

 

1.9 Акушко Раїса Петрівна 

Городнянський район, 

с. Пекурівка,  

вул. Центральна, буд. 218 

0,2500 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421487000:01:000:0214 

Городнянський район, 

с. Пекурівка,  

вул. Центральна, буд. 218 

 

1.10 Пархоменко Любов Олександрівна 

м. Городня,  

вул. Волковича , буд. 55 

0,0826 га 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2249 



 Городнянський район, 

м. Городня, вул. Волковича, 55 

1.11 Назаренко Олександр Федорович 

м. Городня,  

вул. Шевченка, буд. 103а 

0,1000 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1861 

Городнянський район, 

м. Городня, вул. Шевченка, 

103а 

1.12 Жоголко Федір Іванович 

м. Городня,  

1-й пров. Калиновий, буд. 7 

0,0625 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2246 

Городнянський район, 

м. Городня,  

1-й пров. Калиновий, буд. 7 

 

1.13 Тесленко Ольга Василівна 

Городнянський район, 

с. Хрипівка,  

вул. Жовтнева, буд. 25 

 

0,2200 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421489600:01:000:0486 

Городнянський район, 

с. Хрипівка,  

вул. Жовтнева, буд. 25 

 

1.14 Юрченко Лідія Олексіївна 

м. Городня,  

2-й пров. Ювілейний, буд. 16 

 

0,0567 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1862 

Городнянський район, 

 м. Городня,  

2-й пров. Ювілейний, буд. 16 

 



1.15 Прищепо Валентина Никифорівна 

м. Городня,  

1-й пр. Калиновий, буд. 10 

0,0586 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2247 

Городнянський район, 

 м. Городня,  

1-й пр. Калиновий, буд. 10 

 

1.16 Чайко Марина Миколаївна 

Чайко Катерина Миколаївна 

 м. Городня, 

2-й пров. Свято-Миколаївський,  

буд. 9 

 

0,0591 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2248 

Городнянський район, 

 м. Городня, 2-й пров. Свято-

Миколаївський, буд. 9 

1.17 Купріну Андрію Володимировичу 

Городнянський район 

с. Пекурівка ,  

вул. Центральна, буд. 209 

 

0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421487000:01:000:0211 

Городнянський район, 

с. Пекурівка ,  

вул. Центральна, буд. 209 

 

1.18 Коленіченко Максим 

Олександрович 

Городнянський район 

с. Пекурівка ,  

вул. Центральна, буд. 143 

 

0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421487000:01:000:0210 

Городнянський район, 

с. Пекурівка ,  

вул. Центральна, буд. 143 

  

1.19 Богомол Михайло Андрійович 

м. Городня, 

вул. Жовтнева, буд. 87 

 

0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  



№ 7421489200:02:000:0086 

Городнянський район, 

с. Травневе,  

вул. 1 Травня, буд. 34  

 

1.20 Тимошенко Наталія Миколаївна 

 м. Городня, 

вул. Боженко, буд. 7 

0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2238 

Городнянський район, 

м. Городня, 1-й пров. Свято-

Миколаївський, буд. 4  

 

1.21 Скороход  Ігор Дмитрович 

Городнянський район 

с. Пекурівка ,  

вул. Центральна, буд. 204 

 

0,2200 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421487000:01:000:0209 

Городнянський район, 

с. Пекурівка ,  

вул. Центральна, буд. 204 

1.22 Мижгородська Марина  

Антонівна 

Городнянський район 

с. Пекурівка ,  

вул. Центральна, буд. 222 

 

0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421487000:01:000:0213 

Городнянський район, 

с. Пекурівка ,  

вул. Центральна, буд. 222 

 

1.23 Мельник Олександр 

Володимирович 

м. Городня,  

вул. Братів Маригодових, буд. 19 

0,0501 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2251 

Городнянський район, 

м. Городня, вул. Братів 

Маригодових, буд. 19 

 



1.24 Висоцький Михайло  

Михайлович 

м. Городня,  

вул. Польова, буд. 4 

0,0786 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1874 

Городнянський район, 

м. Городня,  

вул. Польова, буд. 4 

 

1.25 Александрова Галина Федорівна 

м. Городня,  

вул. Колгоспна, буд. 14 

0,0622 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2250 

Городнянський район, 

м. Городня,  

вул. Колгоспна, буд. 14 

 

1.26 Шворень Валентина Василівна 

м. Городня,  

1-й пров. Зарічний, буд. 20 

0,0590 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1873 

Городнянський район, 

м. Городня, 1-й пров. 

Зарічний,  

буд. 20 

1.27 Нестеренко Михайло Григорович 

м. Городня,  

2-й пров. Зарічний, буд. 49 

0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1871 

Городнянський район, 

м. Городня, 2-й пров. 

Зарічний,  

буд. 49 

 



1.28 Мельник Володимир  Микитович 

Городнянський район 

с. Альошинське ,  

вул. Попудренка, буд. 35 

 

0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410000:01:000:0041 

Городнянський район, 

с. Альошинське,  

вул. Попудренка, буд. 35 

 

1.29 Силенко Тетяна Дмитрівна 

Городнянський район 

с. Великий Дирчин ,  

вул. Центральна, буд. 79 

 

0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421485200:01:000:0311 

Городнянський район, 

с. Конотоп,  

вул. Щорса, буд. 105 

 

1.30 Хомазюк Людмила Свиридівна 

м. Городня,  

вул. Чернігівська, буд. 114 б 

 

0,1000 га 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1872 

Городнянський район, 

м. Городня,  

вул. Чернігівська, буд. 114 б 

 

1.31 Прохоренко Валентин Григорович 

м. Чернігів,  

вул. Шевченко, буд. 33а, кв. 88 

0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421486400:02:000:0011 

Городнянський район, 

с. Залісся,  

вул. Корольова, буд. 26  

1.32 Желдак  Тамара  Іванівна 

м. Чернігів, 

вул. Бєлова, буд. 30е, кв. 8 

0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  



№ 7421486400:08:000:0021 

Городнянський район, 

с. Перерост,  

вул. Ковпака, буд. 10  

 

1.33 Олексієнко Віктор Миколайович 

м. Городня,  

2пров. Зарічний, буд. 44 

 

0,0685 га 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1879 

Городнянський район, 

м. Городня,  

2пров. Зарічний, буд. 44 

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 

 


