
 

 

                                                                            

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 четверта  (42) сесія 7 скликання) 

 

 

 

 

 

від  06  серпня 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 Шарудило Олександра 

Михайлівна 

м. Городня,  

вул. Зарічна, буд. 5а 

0,0659 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1725 

Городнянський район, 

м. Городня,  

вул. Зарічна, буд. 5а 

 



1.2 Меліна Віра Володимирівна 

м. Городня,  

вул. Цимбаліста, буд. 4 

0,0299 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2255 

Городнянський район, 

м. Городня,  

вул. Цимбаліста, буд. 4 

 

1.3 Авраменко Володимир Іванович 

Городнянський район,  

с. Бутівка  

2 пров. Покровський, буд. 6 

0,2500 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421481200:01:000:0149 

Городнянський район, 

с. Бутівка,  

2 пров. Покровський, буд. 6 

 

1.4 Дудко Олена Анатоліївна 

м. Городня,  

вул. Шевченка, буд. 9 

0,0294 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1883 

Городнянський район, 

м. Городня,  

вул. Шевченка, буд. 9 

 

1.5 Кислуха Раїса Павлівна 

м. Городня,  

2 пров. 8го Березня, буд. 15 

0,0533 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2257 

Городнянський район, 

м. Городня,  

2 пров. 8го Березня, буд. 15 

 

1.6 Індучний Ростислав Іванович 

м. Городня, вул. Цимбаліста, 21 

½ частини 

Індучний Олег Ростиславович 

м. Городня, вул. Цимбаліста, 21 

0,0574 га 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 



¼ частини 

Індучна Олена Олегівна, 

м. Городня, вул. Цимбаліста, 21 

¼ частини 

 

 

 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2258 

Городнянський район, 

м. Городня,  

вул. Цимбаліста, 21 

1.7 Ходико Григорій Миколайович 

Городнянський район, 

с. Вокзал-Городня,  

вул. Лугова, буд. 11 

0,2134 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410000:02:000:1239 

Городнянський район, 

с. Вокзал-Городня,  

вул. Лугова, буд. 11  

 

1.8 Олексієнко Валерій Іванович 

Городнянський район, 

с. Здрягівка,  

вул. Гагаріна, буд. 7 

0,2500 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421481200:02:000:0042 

Городнянський район, 

с. Здрягівка,  

вул. Гагаріна, буд. 7 

 

1.9 Ромащенко Лариса Миколаївна 

м. Городня,  

вул. 8го Березня , буд. 79 

0,0997 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2263 

Городнянський район, 

м. Городня,  

вул. 8го Березня , буд. 79 

 

1.10 Денисенко Ніна Володимирівна 

м. Городня, 

вул. Шевченка, буд. 85, кв. 3 

½ частини 

Денисенко Олександр 

Володимирович  

м. Городня, 

вул. Шевченка, буд. 85, кв. 3 

½ частини 

0,0361 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1888 

Городнянський район, 

м. Городня, 

вул. Шевченка, буд. 85, кв. 3 

 



1.11 Богдан Михайло Лукич 

Городнянський район, 

с. Конотоп, 

вул. Щорса, буд. 19 

½ частини  

Богдан Віра Петрівна 

Городнянський район, 

с. Конотоп, 

вул. Щорса, буд. 19 

½ частини 

0,2500 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421485200:01:000:0214  

Городнянський район, 

с. Конотоп, 

вул. Щорса, буд. 19 

 

1.12 Нехаєвська Тетяна Миколаївна 

м. Городня,  

2 пров. Зарічний, буд. 24 

0,0597 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1884 

Городнянський район, 

м. Городня,  

2 пров. Зарічний, буд. 24 

 

1.13 Смолянченко Ольга Григорівна 

Городнянський район, 

с. Дроздовиця, 

вул. Першого Травня, буд. 11 

0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421484000:01:000:0157 

Городнянський район, 

с. Дроздовиця, 

вул. Першого Травня, буд. 11 

 

1.14 Беляєва Альона Володимирівна 

м. Городня, 

вул. Заводська, буд. 15 

 

0,0696 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2256 

Городнянський район, 

м. Городня, 

вул. Заводська, буд. 15 

 

1.15 Чорна Лідія Іванівна 

Городнянський район, 

с. Дібрівне, 

вул. Маркова, буд. 134 

0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 



кадастровий  

№ 7421487600:02:000:0295 

Городнянський район, 

с. Дібрівне, 

вул. Маркова, буд. 134 

 

1.16 Мойсеєнко Олена Дмитрівна 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Маркова, буд. 130 

0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421487600:02:000:0294 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Маркова, буд. 130 

 

1.17 Кравченко Микола Васильович 

м. Городня, 

вул. Зарічна, буд. 53 

Кравченко Ганна Василівна 

м. Городня, 

вул. Зарічна, буд. 53 

Кравченко Геннадій Миколайович 

м. Городня, 

вул. Зарічна, буд. 53 

Шевцова Вікторія Миколаївна 

Київська область, м. Ірпінь 

вул. Джерельна, буд. 8, кв. 17 

0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1889 

Городнянський район, 

м. Городня, 

вул. Зарічна, буд. 53 

в спільну сумісну власність 

1.18 Кондратенко Алла Олександрівна 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Набережна, буд. 7 

0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421487600:02:000:0300 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Набережна, буд. 7 

1.19 Тюрин Микола Григорович 

Городнянський район, 

с. Смичин 

вул. Чернігівська, буд. 39 

0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421487600:01:000:0249 

Городнянський район, 

с. Смичин 

вул. Чернігівська, буд. 39 



1.20 Зіннер Тетяна Іванівна 

м. Городня, 

вул. Троїцька, буд. 50, кв. 2 

0,0684 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1754 

Городнянський район, 

м. Городня, 

вул. Незалежності, буд. 102  

 

1.21 Борсук  Іван  Миколайович 

м. Городня, 

вул. 1 Травня, буд. 23а, кв. 4 

0,0656 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2262 

Городнянський район, 

м. Городня, 

вул. Саговська, буд. 35 

 

1.22 Горбунов Дмитро Олександрович 

м. Городня, 

вул. Незалежності, буд. 60, кв. 5 

0,0064 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2264 

Городнянський район, 

м. Городня, 

вул. Незалежності, буд. 60 

 

1.23 Євсієнко Надія Степанівна 

Городнянський район 

с. Пекурівка,  

вул. Центральна, буд. 92 

0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421487000:01:000:0221 

Городнянський район, 

с. Пекурівка 

вул. Центральна, буд. 92 

 

1.24 Гончаренко Олександр Єгорович 

Городнянський район 

с. Дібрівне, 

 вул. Маркова, буд. 1 

0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 



кадастровий  

№ 7421487600:02:000:0299 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Маркова, буд. 1 

 

1.25 Бояринову Андрію Григоровичу 

Городнянський район 

с. Дібрівне, 

 вул. Маркова, буд. 138 б 

0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421487600:02:000:0298 

Городнянський район, 

с. Дібрівне 

вул. Маркова, буд. 138 б 

 

1.26 Тимошенко Галина Іванівна  

м. Городня, 

вул. Польова, буд. 41 

Тимошенко Ілля  Вячеславович  

м. Городня, 

вул. Польова, буд. 41 

0,0800 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1891 

Городнянський район, 

м. Городня, 

вул. Польова, буд. 41 

в спільну часткову власність 

по ½ частці  

 

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 

 


