
 

                                                                          

 

                                                                                              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  

 (четверта сесія 8 скликання) 

 

 

від  02 квітня 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 Кравченко Олексій Михайлович 

Городнянський район, 

с. Мощенка, 

вул. Зарічна, 11 

0,2500 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421486800:01:005:0001 

с. Мощенка, 

вул. Зарічна, 11 

1.2 Бенедик Віра Костянтинівна 

Городнянський район, 

с. Вокзал-Городня, 

0,1600 га 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 



вул. Залізнична, буд. 25   

 

 

 

 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410000:02:000:0290 

с. Вокзал-Городня, 

вул. Залізнична, буд. 25 

1.3 Познякова Тетяна Володимирівна 

Городнянський район, 

с. Андріївка, 

вул. Набережна, буд. 3  

0,2500 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421480400:01:000:0055 

с. Андріївка, 

вул. Перемоги, буд. 76 

1.4 Даниленко Олександр 

Миколайович 

Городнянський район 

с. Смичин, 

вул. Центральна, буд. 8 

0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421487600:01:000:0270 

Чернігівська область 

с. Смичин, 

вул. Центральна, буд. 8 

1.5 Болотян Наталія Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Смичин,  

вул. Центральна, 14 

0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421487600:01:000:0266 

с. Смичин,  

вул. Центральна, 14 

1.6 Борсук Микола Васильович 

Городнянський район, 

с. Смичин,  

вул. Центральна, 183 

0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421487600:01:000:0265 

Чернігівська область 

с. Смичин,  

вул. Центральна, 67 

1.7 Кононенко Олена Василівна 

м. Чернігів, 

1-ї Гвардійської Армії, буд. 12/6, 

кв. 92  

0,2500 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 



 (присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421488800:01:000:0181        

Чернігівська область 

с. Хоробичі,  

вул. Амосова, буд. 8 

1.8  Юхневич Володимир  

Савелійович 

Городнянський район, 

с. Бутівка, 

2-й пров. Покровський, буд. 4 

0,2165 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421481200:01:000:0152        

Чернігівська область, 

с. Бутівка, 

2-й пров. Покровський, 

буд. 4 

1.9 Грабовець Марія Федорівна 

Городнянський район 

с. Дібрівне,  

вул. Підлісна, буд. 89 

0,2500 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421487600:02:000:0318        

Чернігівська область, 

с. Дібрівне,  

вул. Підлісна, буд. 89 

1.10  Павлович Микола Іванович  

Городнянський район,  

с. Лемешівка, 

 вул. Гагаріна, буд. 43 

0,2500 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421485600:01:000:0055   

Чернігівська область, 

с. Лемешівка, 

 вул. Гагаріна, буд. 43 

1.11  Сухина Тамара Іллівна 

Городнянський район, 

с. Лемешівка,  

вул. Гагаріна, буд. 21 

0,2500 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421485600:01:000:0056 

Чернігівська область, 

с. Лемешівка,  

вул. Гагаріна, буд. 21 

1.12  Борсук Антоніна Володимирівна 0,2500 га для будівництва і 



Городнянський район, 

с. Смичин, 

вул. Центральна, 183 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421487600:01:000:0267        

Чернігівська область 

с. Смичин, 

вул. Центральна, 183 

1.13 Казаков Віктор Олексійович 

м. Городня, 

1 пров. Горького, буд. 8, кв.1 

 

0,0367 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421410100:00:001:1927        

м. Городня, 

1 пров. Горького, буд. 8 

1.14 Косяченко Лариса Сергіївна 

м. Городня,  

вул. Покровська, буд. 10 

0,0646 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421410100:00:002:2317        

м. Городня,  

вул. Покровська, буд. 10 

1.15 Бугаєвський Анатолій Петрович 

Городнянський район, 

с. Хрипівка, 

вул. 1 Травня, буд. 51 

0,2500 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421489600:01:000:0482        

Чернігівська область 

с. Хрипівка,  

вул. 1 Травня, буд. 51 

1.16 Демиденко Петро Іванович  

м. Городня, 

вул. Горького, буд .36А 

0,0855 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421410100:00:001:1926        

м. Городня, 

вул. Горького, буд .36А 

1.17 Тимошенко Григорій 

Володимирович 

0,0741 га для будівництва і 

обслуговування житлового 



м. Городня, 

вул. Жовтнева, буд. 10 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421410100:00:002:2326       

м. Городня, 

вул. Жовтнева, буд. 10 

1.18 Амельченко Олена Василівна 

м. Городня, 

вул. Жовтнева, буд. 33 

0,0596 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421410100:00:002:2319        

м. Городня, 

вул. Стеби, 18 

1.19 Лащонова Олена Василівна 

м. Городня,  

вул. Носа, буд. 30  

0,0582 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421410100:00:001:1929       

м. Городня, 

вул. Жовтнева, 83 

1.20 Величко Людмила Василівна 

м. Київ, 

пр-т. Леся Курбаса, буд. 1, корп. 1, 

кв. 95 

0,2500 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421487600:02:000:0319 

Чернігівська область, 

с. Дібрівне, 

вул. Маркова, 90 

1.21 Білоус Віра Василівна 

м. Городня, 

вул. Армійська, буд. 50/2 

6/11 частини     

 

0,0596 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421410100:00:002:2325 

м. Городня, 

вул. Армійська, буд. 50 

1.22 Білоус Микола Григорович 

м. Городня, 

вул. Армійська, буд. 50/1 

5/11 частини     

0,0249 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 



 (присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421410100:00:002:2323 

м. Городня, 

вул. Армійська, буд. 50 

1.25 Криволап Іван Володимирович 

Городнянський район,  

с. Бутівка,  

2 пров. Покровський, буд. 3 

0,2500 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421481200:01:000:0153 

Чернігівська область, 

с. Бутівка,  

2 пров. Покровський, буд. 3 

1.26 Мазунін Віктор Вадимович 

м. Городня, 

вул. Заводська, буд. 6 

0,0623 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421410100:00:002:2324       

м. Городня, 

вул. Заводська, буд. 6 

1.27 Міжгородський Олег Петрович 

Городнянський район,  

с. Пекурівка,  

вул. Слобідська, буд. 2 

0,2500 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421487000:02:000:1652   

Чернігівська область, 

с. Пекурівка,  

вул. Слобідська, буд. 2 

1.28 Камко Денис Миколайович 

м. Городня, 

2 пров. Чернігівський, буд. 9 

0,0629 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421410100:00:001:1933       

м. Городня, 

вул. ім. Петра Пиниці, 6а 

1.29 Ворона Микола Федорович 

Городнянський район,  

с. Ваганичі, 

вул. Євреїнова, буд. 6  

0,2500 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 



кадастровий 

№ 7421481600:01:000:0077 

Чернігівська область, 

с. Ваганичі, 

вул. Євреїнова, буд. 6  

1.30 Болдирева Валентина  

Севостянівна 

Городнянський район,  

с. Смичин, 

вул. Центральна, буд. 99 

0,2300 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421487600:01:000:0271  

Чернігівська область, 

с. Смичин, 

вул. Центральна, буд. 99 

1.31 Кряж Віктор Васильович 

м. Городня,  

вул. Петровського, буд. 31 

0,1000 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421410100:00:002:2328 

м. Городня, 

вул. Петровського, буд. 31 

1.32 Євтушок Олександр  

Васильович 

Городнянський район,  

с. Пекурівка, 

вул. Центральна, буд. 162 

0,2500 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421487000:01:000:0225 

Чернігівська область  

с. Пекурівка, 

вул. Центральна, буд. 162 

1.33 Делемень Михайло 

Семенович 

Городнянський район,  

с. Вокзал-Городня, 

вул. Залізнична, буд. 17 

0,2400 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421410000:02:000:0291       

Чернігівська область, 

с. Вокзал-Городня, 

вул. Залізнична, буд. 17 

1.34 Грабовець Лідія Луківна 

Городнянський район,  

с. Конотоп, 

вул. Щорса, буд. 76 

0,2500 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 



(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421485200:01:000:0312 

Чернігівська область,  

с. Конотоп, 

вул. Щорса, буд. 76 

1.35 Горлова Надія Дмитрівна 

м. Городня, 

вул. Зарічна, буд. 41 

0,0677 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421410100:00:001:1934      

м. Городня, 

вул. Зарічна, буд. 41 

1.36 Тупик Віра Василівна 

Городнянський район, 

с. Дібрівне,  

вул. Маркова, буд. 25 

0,2500 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421487600:02:000:0317       

Чернігівська область, 

с. Дібрівне,  

вул. Маркова, буд. 25 

1.37 Самійленко Людмила  

Михайлівна 

м. Городня,  

вул. Гагаріна, буд. 14 

 

0,2500 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421486800:02:000:0080       

Чернігівська область, 

с. Гасичівка,  

вул. Магістральна, буд. 3 

1.38 Чаус Ніна Миколаївна 

м. Городня,  

вул. Армійська, буд. 81 

0,1000 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421410100:00:001:1932      

м. Городня,  

вул. Армійська, буд. 81 



1.39 Петренко Віталія Валеріївна 

Городнянський район,  

с. Мощенка, 

вул. Цимбаліста, буд. 9 

0.1000 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421410100:00:001:1935     

Чернігівська область, 

м. Городня,  

вул. Максимівська, 85 А 

1.40 Алисієнко Наталія Василівна 

м. Городня, 

вул. Стеби, буд. 25 

0,0518 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421410100:00:002:2322       

м. Городня, 

вул. Стеби, буд. 25 

1.41 Брязкало Людмила  

Олексіївна 

м. Городня, 

вул. Чернігівська, буд. 2а, кв. 33 

Протченко Галина Олексіївна 

м. Городня, 

вул. Чернігіська, буд. 4, кв. 56  

0,1000 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421410100:00:001:1931  

по ½ частині в 

м. Городня, 

1 пров. Жовтневий, буд. 1 

1.42 Дудко Катерина 

Йосипівна 

вул. Максимівська, буд. 109 

1/6 частини 

Струк Ростислав Іванович 

м. Городня, 

вул. Максимівська, буд. 107  

5/6 частини 

0,1000 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421410100:00:001:1930 

м. Городня, 

вул. Максимівська, буд. 107 

1.43 Немилостивий Володимир 

Володимирович  

Городнянський район, 

с. Солонівка, 

вул. Святомиколаївська, буд. 88 

0,2500 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421488000:01:000:0176 

м. Городня, 

вул. Святомиколаївська,  

буд. 88 



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 


