
                                                                          

                                                                                             проект                             

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  

 (1 сесія 8 скликання) 

 

 

 

 

від  10 грудня 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 Ткаченко Олександр Вікторович 

м. Городня,  

1 пров. 8 Березня, буд. 36 

0,0656 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2286 

Городнянський район, 

м. Городня,  

1 пров. 8 Березня, буд. 36 

 



1.2 Маринець Валерій Олексійович 

м. Чернігів,  

вул. Генерала Пухова, буд. 142,  

кв. 148 

0,1000 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2284 

Городнянський район, 

 м. Городня,  

вул. Жовтнева, буд. 55 

 

1.3 Якутко Марія Володимирівна 

м. Городня,  

вул. Молодіжна, буд. 11 

0,1000 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2281 

 м. Городня,  

вул. Мирославська, буд. 74 

 

1.4 Лодня Анна Василівна 

Городнянський район, 

с. Вокзал-Городня,  

вул. Залізнична, буд. 35 

Пузіра Тетяна Михайлівна 

м. Городня,  

вул. Перемоги, буд. 42, кв. 1 

0,2400 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410000:02:000:0285 

Городнянський район, 

с. Вокзал-Городня,  

вул. Залізнична, буд. 35 

в спільну часткову власність 

по ½ частині 

1.5 Сенчура Валентина Петрівна 

м. Городня,  

вул. Жовтнева, буд. 93 

0,0700 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1911 

м. Городня,  

вул. Жовтнева, буд. 93 

 

1.6 Часовнікова Феодосія Петрівна  

Городнянський район, 

с. Дібрівне,  

вул. Широка, буд. 23 

0,2500 га 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  



 

 

№ 7421487600:02:000:0307 

Городнянський район, 

с. Дібрівне,  

вул. Широка, буд. 23 

 

1.7 Силенко Людмила Йосипівна 

Городнянський район, 

с. Конотоп,  

вул. Щорса, буд. 10 

0,2500 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421485200:01:000:0291 

Городнянський район, 

с. Конотоп,  

вул. Щорса, буд. 10 

 

1.8 Тюрин Микола Миколайович 

Городнянський район, 

с. Смичин,  

вул. Заводська, буд. 12 

0,2500 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421487600:01:000:0259 

Городнянський район, 

с. Смичин,  

вул. Заводська, буд. 12 

 

1.9 Шанойло Микола Романович 

Городнянський район, 

с. Смичин,  

вул. Заводська, буд. 53 

0,2500 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421487600:01:000:0260 

Городнянський район, 

с. Смичин,  

вул. Заводська, буд. 53 

 

1.10 Молойко Юрій Іванович 

Городнянський район, 

с. Смичин,  

вул. Центральна, буд. 177 

0,2500 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421487600:01:000:0261 

Городнянський район, 

с. Смичин,  

вул. Центральна, буд. 177 

 



1.11 Тупик Василь Іванович 

м. Городня,  

вул. Шатили, буд. 22 

0,0563 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:02:000:2282  

м. Городня 

вул. Шатила, буд. 22 

 

1.12 Криволап Олександр Віталійович 

м. Городня, 

вул. Покровська, буд. 9 

 

0,0656 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2280 

м. Городня,  

вул. Покровська, буд. 9 

 

1.13 Рябченко Наталія Миколаївна 

м. Городня,  

вул. Шатила, буд.4 

0,0631 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2283 

Городнянський район, 

м. Городня,  

вул. Шатила, буд. 4 

 

1.14 Чусь Альона Василівна 

м. Городня,  

вул. 8го Березня, буд.18 

0,0683 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2291 

Городнянський район, 

м. Городня,  

вул. 8го Березня, буд.18 

 



1.15 Ларченко Парасковія Луківна 

Городнянський район, 

с. Смичин,  

вул. Центральна, буд. 203 

0,2500 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421487600:01:000:0263 

Городнянський район, 

с. Смичин,  

вул. Центральна, буд. 203 

 

1.16 Гулай Віктор Трохимович 

Городнянський район, 

с. Вокзал-Городня,  

вул. Залізнична, буд. 118 

 

 

 

 

 

 

0,1379 га 

 

0,0018 га 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410000:02:000:0287 

кадастровий  

№ 7421410000:02:000:0286 

Городнянський район, 

с. Вокзал-Городня,  

вул. Залізнична, буд. 118 

 

1.17 Мурашко Олександр  

Васильович  

м. Городня,  

вул. Покровська, буд. 5 

 

 

 

 

 

 

0,0134 га 

 

0,0172 га 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2289 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2288 

м. Городня,  

вул. Покровська, буд. 7, кв.1 

 

1.18 Козловська Ірина Петрівна 

м. Городня,  

2 пров. Горького, буд.11 

0,0588 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1882 

Городнянський район, 

м. Городня,  

2 пров. Горького, буд.11 

 



1.19 Мося Михайло Вікторович 

Городнянський район,  

с. Пекурівка 

вул. Центральна, буд.182 

0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421487000:01:000:0198 

Городнянський район,  

с. Пекурівка 

вул. Центральна, буд.182 

 

1.20 Ітченко Іван Григорович 

м. Городня,  

вул. 8го Березня, буд.29А 

0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2287 

Городнянський район, 

м. Городня,  

вул. Армійська, буд.41 

 

1.21 Савченко Віра Петрівна 

Городнянський район, 

с. Смичин  

вул. Центральна, 201 

0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421487600:01:000:0262 

Городнянський район, 

с. Смичин  

вул. Ценьральна, 201 

 

1.22 Даниленко Алла Дмитрівна 

Городнянський район, 

с. Бутівка, 

вул. Центральна, 12 

0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421481200:01:000:0150 

Городнянський район, 

с. Бутівка, 

вул. Центральна, 12 

 

1.23 Россол Олександр Федорович 

м. Харків,  

проспект Фрунзе, буд. 53, кв. 6 

0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 



кадастровий  

№ 7421487300:01:000:0186 

Городнянський район, 

с. Полісся, 

вул. Першотравнева, буд. 84 

 

1.25 

 

Ігнатенкова Ніна Геннадіївна 

м. Городня, 

вул. Троїцька, 129а 

0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1912 

м. Городня, 

вул. Троїцька, 129а 

 

1.26 Олексієнко Анатолій Васильович 

Городнянський район, 

с. Здрягівка, 

вул. Гагаріна, буд. 1а 

 

0,1378 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421481200:02:000:0043 

Городнянський район, 

с. Здрягівка, 

вул. Гагаріна, буд. 1а 

 

1.27 Удова Ніна Іванівна 

м. Городня, 

вул. Перемоги, буд. 40, кв. 2 

Удов Микола Єгорович 

м. Городня, 

вул. Перемоги, буд. 40, кв. 2 

0,0456 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2293 

м. Городня, 

вул. Перемоги, буд. 40, кв. 2 

 

1.28 

 

Давиденко Лариса Миколаївна 

м. Городня, 

вул. Перемоги, буд. 40, кв. 1 

0,0404 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2292 

м. Городня, 

вул. Перемоги, буд. 40 

 



1.29 Шмальц Валентина Петрівна 

Городнянський район,  

с. Хрипівка, 

вул. 1 Травня, буд. 29а 

0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421489600:01:000:0470 

Городнянський район,  

с. Хрипівка, 

вул. 1 Травня, буд. 29а 

 

1.30 Зубов Павло Петрович  

м. Городня,  

1 пр. Жовтневий, 7 

0,0681 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1854 

м. Городня,  

1 пров. Жовтневий, 7 

 

 

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, охорони природи та містобудівної діяльності. 

 

 

Міський голова                                                                                       А.І. Богдан 

 


