
                                                                      

     

 

 

                                                                                                                                

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  

 (третя сесія 8 скликання) 

 

 

 

 

 

 

від  11 лютого 2021 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 Мудрак Микола Лук’янович 

м. Городня,  

вул. Перемоги, буд. 32, кв. 2 

½ частини  

Мудрак Наталія Григорівна 

м. Городня,  

0,0312 га 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

(02.01) кадастровий  



вул. Перемоги, буд. 32, кв. 2 

½ частини 

 

 

№ 7421410100:00:002:2305 

м. Городня,  

вул. Перемоги, буд. 32, кв. 2 

1.2 Самсонова Надія Григорівна 

м. Городня, 

3 пров. Ювілейний, буд. 2  

0,0615 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

(02.01) кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1921 

м. Городня, 

3 пров. Ювілейний, буд. 2 

1.3 Драгун Святослав Миколайович 

м. Городня, 

1 пров. Зарічний, буд. 67  

0,0900 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

(02.01) кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1924 

м. Городня, 

1пров. Зарічний, буд. 67 

1.4 Масленнікова Ольга  Миколаївна 

Городнянський район 

с. Дроздовиця, 

вул. Дружби, буд. 5 

0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

(02.01) кадастровий  

№ 7421484000:01:000:0162 

Чернігівська область 

с. Дроздовиця, 

вул. Дружби, буд. 5 

1.5 Гатауліна Наталія Миколаївна 

м. Городня, 

вул. Перемоги, буд. 13, кв. 39 

0,0623 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

(02.01) кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2307 

м. Городня,  

вул. Армійська, 37 

1.6 Шатило Тетяна Олексіївна 

Городнянський район, 

с. Солонівка, 

вул.  Шатили, буд. 65 

0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

(02.01) кадастровий  

№ 7421488000:01:000:0169 

Чернігівська область 



с. Солонівка, 

вул. Шатили, буд. 65 

1.7 Сорока Володимир 

Петрович 

м. Городня, 

вул. Незалежності, буд. 12 

0,0614 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

(02.01) кадастровий 

№ 7421410100:00:002:2309        

м. Городня, 

вул. Незалежності, буд. 12 

1.8  Ковальчук Ірина Василівна 

м. Городня,  

вул. Незалежності, буд. 35, 

кв. 3 

½ частини 

Ковальчук Микита Віталійович 

м. Городня,  

вул. Незалежності, буд. 35, 

кв. 3 

½ частини 

0,0900 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

(02.01) кадастровий 

№ 7421410100:00:002:2311        

м. Городня,  

вул. Незалежності,  

буд. 35, кв. 3 

 

1.9 Невська Надія Леонідівна 

м. Городня,  

вул. Смекаліна, буд. 1а 

3/5 частини 

Невський Володимир 

Олександрович 

м. Городня,  

вул. Смекаліна, буд. 1а 

2/5 частини 

0,0619 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

(02.01) кадастровий 

№ 7421410100:00:002:2314        

м. Городня,  

вул. Смекаліна, буд. 1а 

1.10  Заярний Іван Іванович 

м. Городня, 

1 пров. 8 Березня, буд. 2 

0,0637 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

(02.01) кадастровий 

№ 7421410100:00:002:2310        

м. Городня,  

1 пров. 8го Березня, буд. 2 

1.11  Коваленко Микола Євгенійович 

Городнянський район, 

с. Лемешівка, 

вул. Молодіжна, буд. 5, кв. 2 

0,2500 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

(02.01) кадастровий 

№ 7421485600:01:000:0049        

с. Лемешівка,  



вул. Молодіжна, буд. 5 

 

1.12 Бояринова Ганна Гаврилівна 

Городнянський район, 

с. Дібрівне, 

вул. Підлісна, буд. 91 

0,2500 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

(02.01) кадастровий 

№ 7421487600:02:000:0316        

с. Лемешівка,  

вул. Підлісна, буд. 91 

1.13 Біруль Михайло Ілліч 

м. Городня, 

1 пров. 8 Березня, буд. 26 

0,0795 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

(02.01) кадастровий 

№ 7421410100:00:002:2312        

м. Городня, 

1 пров. 8го Березня, буд. 26 

1.14 Надточей Любов Іванівна 

м. Городня, 

вул. Шатила, 20 

0,0582 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

(02.01) кадастровий 

№ 7421410100:00:002:2313        

м. Городня, 

вул. Шатила, 20 

1.15 Войтюшко Ніна Іванівна 

Городнянський район, 

с. Солонівка, 

вул.  Шатили, буд. 63 

0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

(02.01) кадастровий  

№ 7421488000:01:000:0170 

Чернігівська область 

с. Солонівка, 

вул.  Шатили, буд. 63 



1.16 Кареба Ніна Йосипівна 

м. Городня, вул. Петрівська, 79 

0,0929 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

(02.01) кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2318 

м. Городня, 

вул.  Петрівська, 79 

 

 

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 


