
 

 

 
                                                                            

                                                                                                                          

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 третя  (41) сесія 7 скликання) 

 

 

 

 

від  11 червня 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 Руцька Любов Володимирівна 

м. Городня,  

вул. Цимбаліста, буд. 4 

0,0248 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2252 

Городнянський район, 

м. Городня,  

вул. Цимбаліста, буд. 4 

 



1.2 Гулевич Марія Андріївна 

м. Городня,  

вул. Чорного, буд. 18 

0,1000 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1880 

Городнянський район, 

 м. Городня, 2-й пров. 

Зарічний, буд. 51 

 

1.3 Бенедик Анатолій Іванович 

Бенедик Валентина Іванівна 

м. Городня,  

вул. 40 років Перемоги, буд. 39 

0,1000 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1877 

Городнянський район, 

 м. Городня,  

вул. 40 років Перемоги,  

буд. 39    по ½ частині 

 

1.4 Москалець Ганна Степанівна 

м. Городня,  

вул. Шевченка, буд. 109 

0,1000 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1881 

Городнянський район, 

м. Городня,  

вул. Шевченка, буд. 109 

 

1.5 Ігнатенко Антоніна Григорівна 

Городнянський район, 

с. Бутівка,  

2 пров. Покровський, буд. 5 

0,2500 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421481200:01:000:0148 

Городнянський район, 

с. Бутівка,  

2 пров. Покровський, буд. 5 

1.6 Щербак Артем Миколайович  

Городнянський район, 

с. Полісся,  

вул. Механізаторів, буд. 1 

0,1000 га 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 



 

 

 

кадастровий  

№ 7421487300:01:000:0184 

Городнянський район, 

с. Полісся,  

вул. Першотравнева, буд. 25  

 

1.7 Писаренко Олег Григорович 

Городнянський район, 

с. Пекурівка,  

вул. Центральна, буд. 39 

0,2500 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421487000:01:000:0217 

Городнянський район, 

с. Пекурівка,  

вул. Центральна, буд. 39 

 

1.8 Горілий Станіслав Олександрович 

м. Київ 

пр. Маяковського, буд. 77 

0,2217 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421484000:02:000:0019 

Городнянський район, 

с. Будище,  

вул. Малькова, буд. 68 

 

1.9 Лашук Олена Львівна 

м. Чернігів,  

вул. Рокосовського , буд. 12а,  

кв. 37 

0,2500 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421487600:02:000:0190 

Городнянський район, 

с. Дібрівне,  

пров. Підлісний, буд. 19 

1.10 Пиниця Юрій Іванович 

м. Городня,  

вул. Мічуріна, буд. 15 

0,2500 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421487600:01:000:0243 

Городнянський район, 

с. Смичин,  

вул. Центральна, буд. 195 

 



1.11 Ковган  Надія Андріївна 

м. Городня,  

вул. Шевченка, буд. 78 А 

0,2500 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421487600:02:000:0192 

Городнянський район, 

с. Дібрівне,  

пров. Підлісний, буд. 17 

 

1.12 Пономаренко Ганна Григорівна 

м. Городня, 

вул. Шевченка, буд. 11, кв. 2 

Ільєнко Людмила Миколаївна 

м. Київ, 

вул. Борщагівська, буд. 129/131, 

кв.25 

 

0,0071 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1878 

Городнянський район, 

м. Городня,  

вул. Шевченка, буд. 11, кв. 2 

по ½ частині 

 

1.13 Карпинський  Володимир 

Дмитрович 

м. Городня,  

вул. Петрівська, буд.48 

0,0659 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2253 

Городнянський район, 

м. Городня,  

вул. Петрівська, буд. 48 

 

1.14 Богдан Алла Миколаївна 

м. Чернігів, 

вул. Щорса, буд. 51, кв. 174 

0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410000:02:000:1238 

Городнянський район, 

с. Вокзал- Городня,  

вул. 1-го Травня, буд. 100 е 

 



1.15 Фарзалієва Віра Василівна 

Городнянський район, 

с. Пекурівка,  

вул. Гагаріна, буд. 3, кв. 2 

 

0,2474 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421487000:01:002:0001 

Городнянський район, 

с. Пекурівка,  

вул. Гагаріна, буд. 3(1/2 

частина)  житлового будинку 

 

1.16 Макеєнко Павло Петрович 

Новгород-Сіверський район, 

с. Вороб’ївка 

0,0540 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2083 

Городнянський район, 

м. Городня,  

вул. Цимбаліста, буд. 5  

 

1.17 Лопатко Ганна Єгорівна 

Городнянський район, 

с. День-Добрий 

вул. Перемоги, буд. 7 

0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421482400:02:000:0016 

Городнянський район, 

с. День-Добрий 

вул. Перемоги, буд. 7 

 

1.18 Черненко Валентина Євгеніївна 

м. Городня,  

пров. Носа, буд. 6 

0,0685 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2254 

Городнянський район, 

м. Городня,  

пров. Носа, буд. 6 

 



1.19 Хуторна Віра Дмитрівна 

м. Городня,  

вул. Шевченка, буд. 50, кв. 1 

0,0631 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1791 

Городнянський район, 

м. Городня,  

2 пров. Зарічний, буд. 6 

 

 

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 

 


