
 

 

                                                                                                     

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 п’ята  (43) позачергова сесія 7 скликання) 

 

 

від  10  вересня 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 Шатило Іван 

Олександрович 

м. Городня,  

2 пров. Ювілейний, буд. 8 

0,0588 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1892  

м. Городня,  

2 пров. Ювілейний, буд. 8 

1.2 Желдак Дмитро Олександрович 

м. Городня,  

1 пров. 8 Березня, буд. 14 

0,0206 га 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  



 

 

№ 7421410100:00:001:1885 

м. Городня, вул. Лісова, 21/2 

1.3 Самойленко Надія Михайлівна 

м. Чернігів, 

вул. Олега Міхнюка, 35 

Тимошенко Ніоніла Яківна 

м. Київ 

вул. Вербицького, буд. 6-а, кв. 72 

0,0965 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1896 

м. Городня,  

вул. Максимівська, буд. 48 

спільна часткова по ¼ 

частині 

1.4 Привалов Юрій Олександрович 

м. Городня, 

2-пров. Калиновий, буд. 5  

0,0561 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2269 

м. Городня,  

2-пров. Калиновий, буд. 5 

1.5 Бобень Юрій Анатолійович 

м. Городня,  

вул. Чумака, 21 

0,1000 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2268 

м. Городня,  

вул. Чумака, буд. 21 

1.6 Долгов Олександр Сергійович 

м. Городня 

1 пров. 8 Березня, буд. 7а 

0,0609 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2212 

м. Городня,  

1 пров. 8 Березня, буд. 7а 

1.7 Чугай Олені Іванівна 

Городнянський район 

с. Дібрівне,  

вул. Маркова, буд. 46 

½ частини 

Чугай Надії Іванівна 

Городнянський район 

с. Дібрівне,  

0,2500 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421487600:02:000:0304 

Городнянський район, 



вул. Маркова, буд. 46 

½ частини 

с. Дібрівне,  

вул. Маркова, буд. 46  

1.8 Нітченко Сергій Анатолійович 

Городнянський район, 

с. Дроздовиця 

вул. 1 Травня, буд. 30 

0,2500 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421484000:01:000:0160 

Городнянський район, 

с. Дроздовиця 

вул. 1 Травня, буд. 30 

1.9 Бобровник Олена Степанівна 

Городнянський район, 

с. Вокзал-Городня,  

вул. Залізнична, 94 

0,0928 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1897 

м. Городня,  

вул. Максимівська, буд. 78  

1.10 Загоруй Олександр  

Володимирович 

м. Городня, 

2 пров. Саговський, буд. 29 

 

0,0627 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2147 

м. Городня, 

2 пров. Саговський, буд. 29 

1.11 Рощина Федір Серафимович 

Городнянський район 

с. Конотоп, 

вул. Набережна, 32 

0,2500 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421485200:01:000:0289 

Городнянський район, 

с. Конотоп, 

вул. Набережна, 32 

1.12 Калінько Володимир Федосійович 

м. Городня, 

вул. Свято-Миколаївська, буд. 106 

0,0979 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2032 

м. Городня, 



вул. Свято-Миколаївська, 

буд. 106 

1.13 Брезгун Володимир Михайлович 

Городнянський район, 

с. Вокзал-Городня,  

вул. Залізнична, 52 

0,2500 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410000:02:000:0282 

Городнянський район, 

с. Вокзал-Городня,  

вул. Залізнична, 52 

1.14 Пірко Ірина Миколаївна 

Ріпкинський район, 

смт. Добрянка, 

вул. Центральна, буд. 149 

0,2500 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421484000:01:000:0158 

Городнянський район, 

с. Дроздовиця,  

вул. Заручанська, 49 

1.15 Бейзаров Сергій Васильович 

Городнянський район, 

с. Вокзал-Городня,  

вул. Лугова, 24 

0,1338 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410000:02:000:0281 

Городнянський район, 

с. Вокзал-Городня,  

вул. Лугова, 24 

1.16 Криволап Тетяна Михайлівна 

м. Городня, 

вул. Петрівська, 40 

0,1000 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:1884 

м. Городня, 

вул. Петрівська, 40 

1.17 Кривицька Юлія Володимирівна 

м. Чернігів, 

вул. Войкова, буд. 8, кв. 33 

 

0,2500 га 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421487600:02:000:0302 



 Городнянський район, 

с. Дібрівне,  

вул. Набережна, буд. 8  

1.18 Малофей Марія Миколаївна 

Городнянський район 

с. Дібрівне,  

вул. Маркова, буд. 55 

 

 

0,2500 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421487600:02:000:0301 

Городнянський район, 

с. Дібрівне,  

вул. Маркова, буд. 55 

1.19 Малофей Віктор Григорович 

Городнянський район 

с. Дібрівне,  

вул. Маркова, буд. 51а 

 

0,2500 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421487600:02:000:0303 

Городнянський район, 

с. Дібрівне, 51а  

1.20 Тверда Валентина Петрівна 

Городнянський район 

с. Смичин,  

вул. Заводська, буд. 44 

 

0,2500 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421487600:01:000:0252 

Городнянський район, 

с. Смичин,  

вул. Заводська, буд. 44 

1.21 Гончаренко Лілія Іванівна 

м. Чернігів, 

вул. Козацька, буд. 50, кв. 11 

0,1932 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421486400:10:000:0023 

Городнянський район, 

с. Черецьке,  

вул. Центральна, буд. 22  

1.22 Дриг Тамара Андріївна 

Городнянський район, 

с. Дроздовиця 

вул. Першого Травня, буд. 52 

0,2500 га 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  



 

 

№ 7421484000:01:000:0159 

Городнянський район, 

с. Дроздовиця 

вул. 1 Травня, буд. 52 

1.23 Гончаренко Тетяна Петрівна 

м. Чернігів, 

вул. Рокосовського, буд. 12а, кв. 40 

0,2500 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421487600:01:000:0250 

Городнянський район, 

с. Смичин,  

вул. Центральна, буд. 157 

1.24 Чугай Вікторія Миколаївна 

Городнянський район 

с. Смичин,  

вул. Заводська, буд. 42 

½ частина 

Болотян Надія Семенівна 

Городнянський район 

с. Смичин,  

вул. Заводська, буд. 42 

½ частина 

0,2500 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421487600:01:000:0254 

Городнянський район, 

с. Смичин,  

вул. Заводська, буд. 42 

1.25 Твердий Петро Миколайович 

Городнянський район, 

с. Смичин,  

вул. Заводська, буд. 44 

 

0,2500 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421487600:01:000:0253 

Городнянський район, 

с. Смичин,  

вул. Заводська, буд. 35 

1.26 Карпенко Олена Федорівна 

м. Городня, 

вул. Незалежності, буд. 16 

0,0842 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2207 

м. Городня, 

вул. Незалежності, буд. 16 

1.27 Якуш Ганна Яківна 

м. Городня, 

вул. Вишнева, буд. 17 

0,0584 га 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 



 

 

 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2206 

Городнянський район, 

с. Дроздовиця 

вул. 1 Травня, буд. 30 

1.28 Сущик Лідія Федорівна 

м. Городня, 

вул. Чумака, буд. 79 

2/3 частини 

Сущик Олена Володимирівна 

м. Чернігів 

1-го Травня, буд. 179а, кв. 27 

1/6 частина 

Сущик Михайло Володимирович 

м. Славутич,  

вул. Добринінський , буд. 14, кв. 

510, 1/6 частина 

0,0948 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2208 

м. Городня, 

вул. Чумака, буд. 79 

 

1.29 Тупик Володимиру Івановичу 

Городнянський район 

с. Дібрівне,  

вул. Маркова, буд. 1а 

 

0,2500 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421487600:02:000:0305 

Городнянський район, 

с. Дібрівне,  

вул. Маркова, буд. 1а 

 

1.30 Терентьєва Ольга Іллівна 

м. Городня, 

2 пров. Саговський, 27 

0,0654 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2209 

м. Городня, 

2 пров. Саговський, 27 

1.31 Гончар Валентина Герасимівна 

Городнянський район, 

с. Дібрівне,  

вул. Набережна, буд. 42 

 

0,2500 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421487600:02:000:0306 

Городнянський район, 

с. Дібрівне,  

вул. Набережна, буд. 42 

 



1.32 Бурдукало Микола Михайлович 

Городнянський район, 

с. Смичин,  

вул. Заводська, буд. 21 

 

0,1579 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421487600:01:000:0255 

Городнянський район, 

с. Смичин,  

вул. Заводська, буд. 21 

1.33 Бас Марія Констянтинівна 

Городнянський район, 

с. Смичин,  

вул. Заводська, буд. 9 

 

0,2500 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421487600:01:000:0251 

Городнянський район, 

с. Смичин,  

вул. Заводська, буд. 9 

1.34 Леляк Олена Іванівна 

с. Вокзал-Городня, 

вул. Залізнична, буд. 82 

½ частина 

Довгопол Юрій Іванович 

м. Львів, вул. Полуботка,  

буд. 23, кв. 81 

½ частина 

0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410000:02:000:0280 

с. Вокзал-Городня, 

вул. Залізнична, буд. 82 

 

1.35 Ємець Зоя Юріївна 

м. Городня, 

вул. Зої Космодем’янської, буд. 33 

5/9 частина 

Ємець Леонід Юрійович 

м. Славутич  

к-л Бєлгородський, буд. 10, кв. 40 

4/9 частина 

0,0752 га 

0,0172 га 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2270 

м. Городня,  вул. Зої 

Космодем’янської, буд. 33  

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 

 


