
                                                                          

 

                                                                                              

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  

 (п’ята сесія 8 скликання) 

 

 

 

 

 

від  25 травня 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 Шмаровоз Олександр  

Михайлович 

Городнянський район, 

с. Хрипівка, 

вул. Миру, буд. 14 

0,2500 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421489600:01:000:0480 

Чернігівська область, 

с. Хрипівка, 

вул. Миру, буд. 14 



1.2 Єфіменко Віра Володимирівна 

смт. Ріпки, 

вул. Соборна, буд. 31  

Худенко Ніна Павлівна 

Городнянський район, 

с. Хрипівка, 

вул. Лугова, буд. 25 

0,2500 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421489600:01:000:0493 

Чернігівська область, 

с. Хрипівка, 

вул. Лугова, буд. 25 

по ½ частки земельної 

ділянки кожному 

 

1.3 Кручко Володимир  

Володимирович 

м. Чернігів, 

вул. Володимира Глинського,  

буд. 23, кв. 10  

0,2500 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421487200:02:000:0008 

Чернігівська область, 

с. Кусії, 

вул. Лісова, буд. 10 

 

1.4 Баранов Геннадій Вікторович 

Городнянський район, 

с. Вокзал-Городня, 

вул. 1-го Травня, буд. 107 

Баранова Ірина Степанівна 

Городнянський район, 

с. Вокзал-Городня, 

вул. 1-го Травня, буд. 107 

 

0,2000 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2332 

Чернігівська область, 

с. Вокзал-Городня, 

вул. 1-го Травня, буд. 107 

по ½ частки земельної 

ділянки кожному 

 

1.5 Большакова Валентина 

Андріївна 

м. Городня,  

1 пров. Незалежності , буд. 18 

0,0605 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2335 

м. Городня,  

1 пров. Незалежності ,буд. 18 



1.6 Стеба Надія Іванівна 

м. Городня,  

вул. Мирославська, буд. 68 

0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2334 

Чернігівська область, 

м. Городня,  

вул. Мирославська, буд. 68 

 

1.7 Покормяхо Наталія  

Станіславівна 

м. Городня, 

вул. Заводська, буд. 22 

 

0,1000 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421410100:00:002:2337        

м. Городня, 

вул. Заводська, буд. 22 

 

1.8  Єрмоленко Микола 

 Костянтинович 

Городнянський район, 

с. Солонівка, 

вул. Шатили, буд. 132 

0,2500га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421488000:01:000:0181        

Чернігівська область, 

с. Солонівка, 

вул. Шатили, буд. 132 

 

1.9 Духанова Юлія Володимирівна 

Бучанський район, 

с. Гостомель,  

вул. Свято-Покровська,  

буд. 73-б/5, кв. 24 

0,2500 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421488000:01:000:0183        

Чернігівська область, 

с. Солонівка,  

вул. Свято-Миколаївська, 

буд. 14 

1.10  Скрипка Антоніна  

Олександрівна 

м. Чернігів, 

вул. Космонавтів, буд. 10 А 

0,2500 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 



кадастровий 

№ 7421485200:01:000:0314   

Чернігівська область, 

с. Конотоп, 

вул. Щорса, буд. 8 

 

1.11  Щербина Марія Євдокимівна 

Городнянський район, 

с. Конотоп, 

пров. Щорса, буд. 3  

0,2500 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421485200:01:000:0313 

Чернігівська область, 

с. Конотоп, 

пров. Щорса, буд. 3  

 

1.12  Бобок Катерина Михайлівна 

Городнянський район, 

с. Хрипівка, 

вул. Лугова, буд. 12 

0,1600 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421489600:01:000:0494        

Чернігівська область 

с. Хрипівка, 

вул. Лугова, буд. 12 

 

1.13 Вовк Ганна Павлівна 

м. Городня,  

вул. Зарічна, 7 А 

 

0,0665 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421410100:00:001:1940      

м. Городня, 

вул. Зарічна, 7 А 

 

1.14 Гвинтовка Людмила Іванівна 

м. Городня,  

вул. Саговська, буд. 5 

0,1000 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421410100:00:002:2338        

м. Городня,  

вул. Саговська, буд. 5 

 



1.15 Свердел Ганна Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Хрипівка, 

вул. Лугова, буд. 23 

0,2500 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421489600:01:000:0495       

Чернігівська область 

с. Хрипівка, 

вул. Лугова, буд. 23 

 

1.16 Носова Марина Юріївна 

м. Київ, 

вул. Катерини Білокур, буд. 6, 

кв. 20 

0,2500 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421488000:01:000:0186        

Чернігівська область 

с. Солонівка, 

вул. Святомиколаївська, 

буд. 73 

1.17 Бондаренко Олена Анатоліївна 

Городнянський район, 

с. Моложава, 

пров. Горького, буд. 4 

0,1550 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421486400:11:000:0093  

Чернігівська область,  

с. Моложава, 

пров. Горького, буд. 4 

 

1.18 Гончаренко Людмила 

Володимирівна 

м. Городня, 

вул. Жовтнева, буд. 102 

0,1000 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421410100:00:001:1936  

Чернігівська область,  

с. Городня, 

вул. Незалежності, буд. 95 

 

1.19 Міхневич Тетяна Олексіївна 

м.Городня, 

вул. 8-го Березня, буд. 27 

0,0609 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 



(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421410100:00:002:2331  

Чернігівська область,  

с. Городня, 

вул. 8-го Березня, буд. 27 

 

1.20 Кордик Світлана Олександрівна 

Городнянський район, 

с. Вокзал-Городня, 

вул. 1-го Травня, буд. 92, кв. 2 

0,0600 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421410100:00:002:2342  

Чернігівська область,  

с. Городня, 

вул. Чумака, буд. 41 

6/11 частин будинку 

 

1.21 Голован Катерина Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Дібрівне, 

вул. Підлісна, буд. 79 

0,2500 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421487600:02:000:0325  

Чернігівська область,  

с. Дібрівне, 

вул. Підлісна, буд. 79 

 

1.22 Кульчицький Василь Людвигович 

м. Городня, 

вул. Незалежності, буд. 50, кв. 13 

0,0045 га для будівництва 

індивідуального гаражу 

(02.05) кадастровий 

№ 7421410100:00:002:2339  

Чернігівська область,  

м. Городня, 

вул. Троїцька, буд. 5в 

 

1.23 Константинова Наталія Василівна 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Миру, буд. 269 

0,2500 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421483600:01:000:0183  

Чернігівська область,  

с. Деревини, 

вул. Миру, буд. 269 



1.24 Марченко Марина Геннадіївна 

м. Чернігів,  

вул. Квітнева, буд. 3В 

Ломонос Геннадій Миколайович 

м. Городня, 

вул. Свято-Миколаївська, буд. 15 

0,0624 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421410100:00:001:1942  

Чернігівська область,  

м. Городня, 

1 пров. Жовтневий, буд. 22 

по ½ частки права на 

земельну ділянку 

 

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 


