
                                                                          

 

                                                                                                                              

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  

 (друга сесія 8 скликання) 

 

 

від  23 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 Помагай Олена Яківна 

м. Городня,  

вул. Незалежності, буд. 85, кв. 1 

0,0613  га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1918  

м. Городня,  

вул. Незалежності, буд. 85 

1.2 Шебета Василь Іванович 

Городнянський район,  

с. Дібрівне, 

вул. Широка, 18 

0,2500 га 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421487600:02:000:0313 



Городнянський район,  

с. Дібрівне, вул. Широка, 18 

1.3 Тупик Валентина Олексіївна 

Городнянський район,  

с. Дібрівне, 

вул. Маркова, 27 

0,2500 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421487600:02:000:0314 

Городнянський район,  

с. Дібрівне, вул. Маркова, 27 

1.4 Кузьменко Світлана Анатоліївна 

Городнянський район, 

с. Вокзал-Городня,  

вул. 1-Травня, буд. 100 

0,0967 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410000:04:000:0030 

Городнянський район, 

с. Ясенівка,  

вул. Центральна, 8 

1.5 Нестеренко Валентина  

Михайлівна  

м. Городня,  

1 пр. Жовтневий, буд. 26 

0,0589 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1919 

Городнянський район, 

с. Дібрівне,  

вул. Широка, буд. 23 

1.6 Бойко Оксана Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Старосілля 

вул. Миру, буд. 10 

0,2500 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421480400:04:000:0045 

Городнянський район, 

с. Старосілля 

вул. Миру, буд. 10 

1.7 Федосенко Наталя Миколаївна 

м. Городня, 

вул. Зарічна, буд. 3а 

0,0590 га 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1917 



 м. Городня, 

вул. Зарічна, буд. 3а 

1.8 Макаров Олександр Миколайович 

м. Городня, 

вул. Горького, буд. 25 

2/3 частини 

Макаров Юрій Миколайович 

м. Городня, 

вул. Горького, буд. 25 

1/3 частини 

 

0,0622 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1920 

м. Городня, 

вул. Горького, буд. 25 

1.9 Лемешко Василь Борисович 

м. Городня, 

вул. Заводська, буд. 41 

0,2000 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421487300:01:000:0187 

Городнянський район, 

с. Полісся 

вул. 8го Березня, буд. 43 

 

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 

 


