
                                                                                                                             

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  

 (шоста сесія 8 скликання) 

 

 

 

 

 

від  14 липня 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 Турейська Валентина Іванівна 

м. Городня, 

вул. Вишнева, буд. 50 

0,0578 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2355 

Чернігівська область, 

с. Городня, 

вул. Вишнева, буд. 50 



1.2 Хомазюк Володимир Павлович 

м. Городня, 

вул. Мирославська, буд. 73 

0,1000 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2354 

Чернігівська область, 

м. Городня, 

вул. Мирославська, буд. 73 

1.3 Батюк Валентина Михайлівна 

Городнянський район, 

с. Солонівка, 

вул. Шатили, буд. 105 

0,2500 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421488000:01:000:0197 

Чернігівська область, 

с. Солонівка, 

вул. Шатили, буд. 105 

1.4 Лизан Валентина Іванівна 

м. Городня,  

вул. Тиха, буд. 12 

0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1951 

Чернігівська область, 

м. Городня, 

вул. Тиха, 12 

1.5 Баранов Володимир 

Володимирович 

Городнянський район, 

с. Солонівка,  

вул. Святомиколаївська, буд. 12 

0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421488000:01:000:0195 

Чернігівська область, 

с. Солонівка,  

вул. Святомиколаївська,  

буд. 12 

1.6 Лескович Сергій Миколайович 

м. Городня, 

вул. Петрівська, буд. 85 

 

0,0900 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421410100:00:002:2353        



м. Городня, 

вул. Петрівська, буд. 85 

1.7  Косенок Тетяна Трохимівна 

Городнянський район, 

с. Андріївка, 

вул. Миру, буд. 93 

0,2500га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421480400:01:000:0056       

Чернігівська область, 

с. Андріївка, 

вул. Миру, буд. 93 

1.8 Захара Микола Степанович 

Городнянський район, 

с. Солонівка,  

вул. Шатили, буд. 17 

0,2500 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421488000:01:000:0193        

Чернігівська область, 

с. Солонівка,  

вул. Шатили, буд. 17 

1.9  Ітченко Людмила Миколаївна 

м. Городня, 

вул. Максимівська, буд. 41, кв. 2 

0,1000 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421410100:00:001:1949   

Чернігівська область, 

м. Городня, 

вул. Максимівська, буд. 41 

1.10  Кукта Валентина Григорівна 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Ф. Дем’яненка, буд. 2 

0,2500 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421483600:01:000:0184        

Чернігівська область 

с. Деревини, 

вул. Ф. Дем’яненка, буд. 2 

1.11 Свириденко Ігор Володимирович 

м. Городня,  

вул. 1 Травня, буд 119 

 

0,1000 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 



кадастровий 

№ 7421410100:00:002:2343      

м. Городня,  

вул. 1 Травня, буд 119 

1.12 Атрощенко Віталій  

Олександрович 

м. Городня,  

вул. Чернігівська, буд. 58, буд. 2 

 

 

 

 

 

 

0,0563 га 

0,0437 га 

для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421410100:00:001:1941 

№ 7421410100:00:001:1939 

Чернігівська область, 

м. Городня,  

вул. Чернігівська, буд. 58 

1.13 Коржавін Анатолій Павлович 

м. Городня, 

1 пров. 8 Березня, буд. 1 

0,0780 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421410100:00:002:2351       

Чернігівська область, 

м. Городня, 

1 пров. 8 Березня, буд. 1 

1.14 Веркасов Ігор Віталійович 

Городнянський район, 

с. Ільмівка, 

вул. Молодіжна, буд. 14 

0,2500 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421484800:01:000:0212        

Чернігівська область 

с. Ільмівка, 

вул. Молодіжна, буд. 14 

1.15 Кондратенко Василь Миколайович 

Городнянський район, 

с. Ільмівка, 

вул. Молодіжна, буд. 12 

0,2500 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421484800:01:000:0215  

Чернігівська область,  

с. Ільмівка, 

вул. Молодіжна, буд. 12 

1.16 Василенко Микола Григорович 

Городнянський район, 

с. Смичин, 

0,2500 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 



вул. Центральна, буд. 50 будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421487600:01:000:0274  

Чернігівська область,  

с. Смичин, 

вул. Центральна, буд. 50 

1.17 Засипкіна Надія Георгіївна 

Городнянський район, 

с. Смичин, 

вул. Центральна, буд. 87 

0,2500 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421487600:01:000:0280  

Чернігівська область,  

с. Смичин, 

вул. Центральна, буд. 87 

1.18 Маркова Марина Володимирівна 

м. Чернігів, 

вул. Гонча, буд. 78, кв. 81 

0,2500 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421487600:01:000:0281 

Чернігівська область,  

с. Смичин, 

вул. Чернігівська, буд. 37 

1.19 Богдан Феодосій Іванович 

Городнянський район, 

с. Смичин, 

вул. Центральна, буд. 72 

0,2500 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421487600:01:000:0277  

Чернігівська область,  

с. Смичин, 

вул. Центральна, буд. 72 

1.20 Зелена Тамара Олександрівна 

м. Городня, 

вул. 8 Березня, буд. 81 

0,0569 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421410100:00:002:2344 

Чернігівська область,  

м. Городня, 

вул. 8 Березня, буд. 81 

1.21 Голован Федір Миколайович 0,2500 га для будівництва і 



Городнянський район, 

с. Смичин, 

вул. Центральна, буд. 79 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421487600:01:000:0276  

Чернігівська область,  

с. Смичин,  

вул. Центральна, буд. 79 

1.22 Голован Олена Іванівна 

Городнянський район, 

с. Смичин, 

вул. Центральна, буд. 77 

0,2500 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421487600:01:000:0275  

Чернігівська область,  

с. Смичин,  

вул. Центральна, буд. 77 

1.23 Леоненко Олександр Андрійович 

Городнянський район, 

с. Ільмівка, 

вул. Молодіжна, буд. 8 

0,2500 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421484800:01:000:0216  

Чернігівська область,  

с. Ільмівка, 

вул. Молодіжна, буд. 8 

1.24 Лозбень Віктор Вікторович 

Городнянський район, 

с. Перепис, 

вул. Троїцька, буд. 12 

0,2277 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421487200:01:000:0153  

Чернігівська область,  

с. Перепис, 

вул. Троїцька, буд. 12 

1.25 Шмаровоз Андрій Михайлович 

в/ч А-2798 

Шмаровоз Олександр Михайлович 

Городнянський район, 

с. Хрипівка, 

вул. Миру, буд. 14 

Шмаровоз Катерина Олексіївна 

Городнянський район, 

с. Півнівщина, 

0,2500 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421489600:02:000:0117 

по 1/3 частині земельної 

ділянки кожному  



вул. Квітнева, буд. 103  Чернігівська область,  

с. Півнівщина, 

вул. Квітнева, буд. 103 

1.26 Сікора Ніна Денисівна 

Городнянський район, 

с. Бутівка, 

вул. Покровська, буд. 19 

Сікора Олена Василівна 

Городнянський район, 

с. Бутівка, 

вул. Покровська, буд. 19 

 

0,2500 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421481200:01:000:0155  

Чернігівська область,  

с. Бутівка,  

вул. Покровська, буд. 19 

по ½ частки 

1.27 Шабуня Марина Олександрівна 

м. Городня, 

вул. 8-го Березня, буд. 62 

 

0,1000 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421410100:00:002:2349  

Чернігівська область,  

м. Городня, 

вул. 8-го Березня, буд. 62 

1.28 Мількевич Сергій Михайлович 

м. Чернігів, 

вул. Доценко, буд. 9-А, кв. 58 

 

0,2500 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421486800:01:000:0211  

Чернігівська область,  

с. Мощенка, 

вул. Цимбалістів, буд. 8 

1.29 Кравцов Сергій Леонідович 

Менський район, 

смт. Березна, 

вул. Авіації, буд. 13-А 

 

0,0900 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421410100:00:002:2356  

Чернігівська область,  

м. Городня, 

вул. Стеби, буд. 49 

1.30 Костильова Ніна Григорівна 

м. Городня, 

вул. Шевченка, буд. 76 

 

0,1000 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 



(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421410100:00:002:2357  

Чернігівська область,  

м. Городня, 

вул. Шевченка, буд. 76 

1.31 Пінчук Василиса Петрівна 

м. Чернігів,  

вул. Котляревського, буд. 13, кв. 51 

 

0,2500 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421486800:01:000:0212  

Чернігівська область,  

с. Мощенка, 

вул. Сонячна, буд. 7 

1.32 Матющенко Ніна Вікторівна 

Городнянський район, 

с. Бутівка, 

вул. Лугова, буд. 24 

 

0,1592 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421481200:01:000:0157  

Чернігівська область,  

с. Бутівка, 

вул. Лугова, буд. 24 

1.33 Чернявський Володимир 

Дмитрович 

м. Городня, 

вул. ім. Петра Пиниці, буд. 8 б 

  

0,1000 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421410100:00:001:1958  

Чернігівська область,  

м. Городня, 

вул. ім. Петра Пиниці, буд. 8 б 

1.34 Котова Тетяна Федорівна 

м. Городня, 

4 пров. Ювілейний, буд. 9 

  

0,0900 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421410100:00:001:1954 

Чернігівська область,  

м. Городня, 

4 пров. Ювілейний, буд. 9 

1.35 Паламарчук Світлана Петрівна 

м. Городня, 

0,0363 га для будівництва і 

обслуговування житлового 



вул. Перемоги , буд. 36, кв. 2 

Паламарчук Володимир Олегович 

м. Городня, 

вул. Перемоги , буд. 36, кв. 2 

 

  

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421410100:00:002:2361 

Чернігівська область,  

м. Городня, 

вул. Перемоги , буд. 36, кв. 2 

1.36 Ставко Геннадій Матвійович 

м. Городня, 

вул. Чорного , буд. 13  

0,0579 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421410100:00:001:1959 

Чернігівська область,  

м. Городня, 

вул. Чорного , буд. 13 

1.37 Пацук Олена Миколаївна 

Городнянський район, 

с. Ільмівка, 

вул. Гагаріна, буд. 58 

 

0,2500 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421484800:01:000:0220  

Чернігівська область,  

с. Ільмівка, 

вул. Гагаріна, буд. 58 

1.38 Новик Людмила Олександрівна 

Городнянський район, 

с. Кусії, 

вул. Вишнева, буд. 32 

 

0,2500 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421487200:02:000:0009 

Чернігівська область,  

с. Кусії, 

вул. Вишнева, буд. 32 

 

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 


