
                                                                                                                            проєкт 

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  

 (сьома позчергова сесія 8 скликання) 

 

 

від  12 серпня 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 Чугай Валентина Іванівна 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Дружби, буд. 87 

0,2500 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421483600:01:002:0006 

Чернігівська область, 

с. Деревини, 

вул. Дружби, буд. 87 

1.2 Правда Сергій Миколайович 

Городнянський район, 

с. Минаївщина, 

вул. Ягідна, буд. 23 

0,1000 га 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 



 

 

 

кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1928 

Чернігівська область, 

м. Городня, 

вул. 40 років Перемоги, 

буд. 16 

1.3 Меркун Андрій Сергійович 

Городнянський район, 

с. Лютіж, 

вул. Лесі Українки, буд. 17 

0,2500 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421486400:05:000:0014 

Чернігівська область, 

с. Лютіж, 

вул. Лесі Українки, буд. 17 

1.4 Кочубей Петро Степанович 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Дружби, буд. 33-а 

0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421483600:01:002:0004 

Чернігівська область, 

с. Деревини, 

вул. Дружби, буд. 33-а 

1.5 Сулоєва Юлія Леонідівна 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Дружби, буд. 91 

0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421483600:01:002:0005 

Чернігівська область, 

с. Деревини, 

вул. Дружби, буд. 91 

1.6 Висоцька Галина Михайлівна 

м. Городня, 

вул. Вишнева, буд. 32 

 

0,1000 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421410100:00:002:2365        

м. Городня, 

вул. Вишнева, буд. 32 

1.7  Кожем’яко Ірина Вікторівна 

м. Городня, 

вул. Жовтнева, буд. 43 

0,0355 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 



 будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421410100:00:001:1969       

Чернігівська область, 

м. Городня, 

вул. Максимівська, буд. 13, 

кв. 3 

1.8 Івасенко Юрій Миколайович 

м. Городня,  

вул. Лісова, буд. 15, кв. 1 

Івасенко Вікторія Миколаївна 

м. Городня,  

вул. Лісова, буд. 15, кв. 1 

Івасенко Сергій Юрійович 

м. Городня,  

вул. Лісова, буд. 15, кв. 1 

 

0,0911 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421410100:00:001:1974        

Чернігівська область, 

м. Городня,  

вул. Лісова, буд. 15, кв. 1 

по 1/3 частці кожному 

1.9  Проценко Олександр Григорович 

м. Городня, 

вул. Калача, буд. 7 

0,0559 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421410100:00:002:2373   

Чернігівська область, 

м. Городня, 

вул. Калача, буд. 7 

1.10  Кравченко Юрій Анатолійович 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Миру, буд. 121 

0,2252 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421483600:01:000:0187        

Чернігівська область, 

с. Деревини, 

вул. Миру, буд. 121 

1.11 Чередник Тетяна Сергіївна 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Миру, буд. 259 

0,2500 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421483600:01:000:0188     

Чернігівська область, 

с. Деревини, 



вул. Миру, буд. 118 

1.12 Бондаренко Сергій Миколайович 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Миру, буд. 229 

 

 

 

 

 

 

0,2500 га 

 

для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421483600:01:000:0189     

Чернігівська область, 

с. Деревини, 

вул. Миру, буд. 229 

1.13 Колот Андрій Олександрівна 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Миру, буд. 9 

0,2500 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421483600:01:000:0185       

Чернігівська область, 

с. Деревини, 

вул. Миру, буд. 9 

1.14 Новік Валентина Олександрівка 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Миру, буд. 47 

0,2500 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421483600:01:000:0186        

Чернігівська область 

с. Деревини, 

вул. Миру, буд. 47 

1.15 Філоненко Ганна Василівна 

Городнянський район, 

с. Дроздовиця, 

вул. Дружби, буд. 15 

0,2500 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421484000:01:000:0165  

Чернігівська область,  

с. Дроздовиця, 

вул. Дружби, буд. 15 

1.16 Свириденко Федір Мусійович 

Городнянський район, 

с. Хрипівка, 

вул. Лугова, буд. 9 

0,2500 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421489600:01:000:0506  



Чернігівська область,  

с. Хрипівка, 

вул. Лугова, буд. 9 

1.17 Литвиненко Алла Митрофанівна 

м. Городня, 

вул. 1 Травня, буд. 12, кв. 4 

 

 

 

 

 

 

0,0063 га 

0,0068 га 

0,0046 га 

0,0016 га 

для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421410100:00:002:2363 

№ 7421410100:00:002:2366 

№ 7421410100:00:002:2358 

№ 7421410100:00:002:2367 

Чернігівська область,  

м. Городня, 

вул. 1 Травня, буд. 12, кв. 4 

1.18 Денисенко Олександр  

Григорович 

м. Городня, 

вул. 1 Травня, буд. 10, кв. 4 

 

 

 

 

 

 

0,0039 га 

0,0179 га 

0,0112 га 

0,0080 га 

для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421410100:00:002:2329 

№ 7421410100:00:002:2333 

№ 7421410100:00:002:2327 

№ 7421410100:00:002:2330 

Чернігівська область,  

м. Городня, 

вул. 1 Травня, буд. 10, кв. 4 

1.19 Новик Олена Рудольфівна 

м. Городня, 

1 пров. Шевченка, буд. 10 

0,0733 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421410100:00:001:1964 

Чернігівська область,  

м. Городня, 

1 пров. Шевченка, буд. 10 

1.20 Заяць Микола Дмитрович 

м. Городня, 

2 пров. Зарічний, буд. 70 

0,1000 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421410100:00:001:1962 

Чернігівська область,  

м. Городня, 



2 пров. Зарічний, буд. 70 

1.21 Ромець Олександр Юрійович 

м. Городня, 

вул. Максимівська, буд. 43 

0,1000 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421410100:00:001:1963  

Чернігівська область,  

м. Городня, 

вул. Максимівська, буд. 43 

1.22 Григоренко Валентині Кирилівна 

Городнянський район, 

с. Ільмівка, 

вул. Гагаріна, буд. 29 

0,2500 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421484800:01:000:0221 

Чернігівська область,  

с. Ільмівка, 

вул. Гагаріна, буд. 29 

1.23 Кудачов Олександр Миколайович 

м. Городня, 

вул. З. Комодем’янської, буд. 39, 

кв. 2 

0,0480 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421410100:00:002:2371  

Чернігівська область,  

м. Городня, 

вул. З. Комодем’янської,  

буд. 39, кв. 2 

6/21 частки  земельної 

ділянки 

1.24 Ходико Валентина  

Олександрівна 

м. Городня, 

вул. Максимівська, буд. 92 Б 

Муравко Вадим Олександрович 

м. Городня, 

вул. 8 Березня, буд. 25 

 

0,1255 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421410100:00:001:1965  

Чернігівська область,  

м. Городня, 

вул. Максимівська, буд. 92 Б 

по ½ частці кожному 

 

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 


