
 

 

                                                                                                     

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 шоста  (44) сесія 7 скликання) 

 

 

від  20  жовтня  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 Кожемяченко Ірина Олександрівна 

м. Городня,  

вул. Чумака, буд. 37 

0,0968 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2272  

м. Городня,  

вул. Чумака, буд. 37 

1.2 Деблик Василь Миколайович 

м. Чернігів,  

вул. Бєлова, буд. 6, кв. 22 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

та для ведення особистого 



 

 

0,2500 га 

 

 

 

 

0,6192 га 

селянського господарства 

(01.03) кадастровий  

№ 7421488000:01:000:0156; 

Городнянський район 

с. Солонівка, вул. 

Святомиколаївська,  

буд. 141 б 

№ 7421488000:02:000:0440 

Городнянський район 

с. Солонівка,  

 

1.3 Дудко Валентина Сергіївна 

м. Городня,  

вул. Волковича, буд. 10 

 

0,0741 га 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2273  

м. Городня,  

вул. Волковича, буд. 10 

1.4 Слісар Олександр Михайлович 

м. Городня,  

вул. Троїцька, буд. 82 

 

0,0793 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1899 

м. Городня,  

вул. Троїцька, буд. 82 

1.5 Бобровник Валентина Антонівна 

Городнянський район 

с. Вокзал-Городня,  

вул. Залізнична, буд. 49 

0,0895 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410000:02:000:0283 

Городнянський район 

с. Вокзал-Городня,  

вул. Залізнична, буд. 49 

1.6 Єрмоленко Валентина Миколаївна 

м. Городня, 

вул. Свято-Миколаївська, буд. 63 

0,0677 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2274 

м. Городня,  

вул. Свято-Миколаївська, 

буд. 63 



1.7 Хихлухо Віктор Володимирович 

м. Городня,  

вул. Пушкіна, буд. 3 

0,0735 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1898 

м. Городня,  

вул. Пущкіна, буд. 3 

1.8 Бурлаченко Ніна Григорівна 

Городнянський район 

с. Вокзал-Городня,  

вул. 1-го Травня, буд. 164 

0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410000:02:000:0284 

Городнянський район 

с. Вокзал-Городня,  

вул. 1-го Травня, буд. 164 

1.9 Євтушок Олександр 

Володимирович 

м.Городня, 

вул. Максимівська, буд. 20 

0,0693 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1902 

м. Городня,  

вул. Максимівська, буд. 20 

1.10 Фоменко Любов Григорівна 

м. Городня,  

вул. Светочева, буд. 11 

 

0,0818 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1894 

м. Городня,  

вул. Светочева, буд. 11 

1.11 Негода Валерій Володимирович 

Городнянський район 

с. Конотоп, вул. Зарічна, буд. 7 

0,0230 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2275 

м. Городня,  

вул. Незалежності, буд. 35 

(5/25 частини) 



1.12 Дриг Михайло Іванович 

Городнянський район 

с. Дроздовиця,  

вул. 1-го Травня, буд. 63 

0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421484000:01:000:0161 

Городнянський район 

с. Дроздовиця,  

вул. 1-го Травня, буд. 63 

1.13 Ушак Ніна Петрівна 

м. Городня, 

вул. Стеби, буд. 31 

0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421487600:01:000:0257 

Городнянський район 

с. Смичин,  

вул. Центральна, буд. 12 

1.14 Грабовець Раїса Дмитрівна 

Городнянський район 

с. Конотоп,  

вул. Б. Хмельницького, буд. 11 

0,1621 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421485200:01:000:0290 

Городнянський район 

с. Конотоп,  

вул. Б. Хмельницького,            

буд. 11 

1.15 Дрига Володимир  Васильович 

м. Городня,  

2 пров. Горького, буд. 2А 

0,0361 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1907 

м. Городня,  

2 пров. Горького, буд. 2А 

1.16 Дудко Олександр Володимирович 

м. Городня, 

вул.Свято-Миколаївська, буд. 90 

0,0611 для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2278 

м. Городня,  

 



вул.Свято-Миколаївська,  

буд. 90 

 

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. 

 

 

 

Секретар міської  ради                                                                   С.А. Більська 


