
                                                                                                                            

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  

 (восьма сесія 8 скликання) 

 

 

 

від  14 вересня 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 Варлига Любов Матвіївна 

Городнянський район, 

с. Горошківка, 

1 пров.Шевченка, буд. 12 

0,2400 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

(02.01) кадастровий  

№ 7421483200:02:000:0025 

Чернігівська область, 

с. Горошківка, 

1 пров. Шевченка, буд. 12 

1.2 Чубук Вікторія Віталіївна 

м. Чернігів, 

вул. Серьожнікова, буд. 6, кв. 62 

0,0803 га 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 



 

 

 

 

 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

(02.01) кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2380 

Чернігівська область, 

м. Городня, 

вул. Зої Космодем’янської, 

буд. 24 

1.3 Самійленко Любов Миколаївна 

м. Городня, 

вул. Жовтнева, буд. 72 

0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

(02.01) кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1988 

Чернігівська область, 

м. Городня, 

вул. Жовтнева буд. 72 

1.4 Чаюк Валентина Миколаївна 

м. Чернігів, 

пр-кт  Миру, буд. 204, кв. 43 

0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

(02.01) кадастровий  

№ 7421484000:02:000:0021 

Чернігівська область, 

с. Будище, 

вул. Малькова, буд. 7 

1.5 Головач Тетяна Федосіївна 

м. Городня,  

вул. Горького, буд. 54,  

Примак Надія Федосіївна 

м. Славутич, квартал  

Чернігівський, буд. 7, кв. 3 

 

0,0630 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

(02.01) кадастровий 

№ 7421410100:00:001:1982        

м. Городня,  

вул. Горького, буд. 9  

по ½ частині кожному 

 

1.6 Майсюк Тамара Анатоліївна 

Майсюк Михайло Миколайович 

м. Городня,  

вул. Мирославська, буд. 77 

0,1000 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

(02.01) кадастровий 

№ 7421410100:00:002:2377       



м. Городня,  

вул. Мирославська, буд. 77 

по ½ у спільну часткову 

власність 

 

1.7 Алісієнко Ольга Василівна 

м. Городня, 

вул. Максимівська, буд. 95 

0,1000 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

(02.01) кадастровий 

№ 7421410100:00:001:1986     

м. Городня,  

вул. Максимівська, буд. 95 

 

1.8 Воропаєв Антон Васильович 

м. Городня, 

вул. Василівська, буд. 68 

0,1000 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

(02.01) кадастровий 

№ 7421410100:00:001:1981   

м. Городня,  

вул. Василівська, буд. 68 

1.9 Кручко Михайло Сергійович 

Городнянський район, 

с. Деревини, 

вул. Дружби, буд. 56 

0,2500 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

(02.01) кадастровий  

№ 7421483600:01:002:0007 

Чернігівська область, 

с. Деревини, 

вул. Дружби, буд. 56 

1.10 Паламарчук Світлана Петрівна 

м. Городня, 

вул. Перемоги , буд. 36, кв. 2 

3/4 частини 

Паламарчук Володимир Олегович 

м. Городня, 

вул. Перемоги , буд. 36, кв. 2 

1/4 частина 

0,0363 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

(02.01) кадастровий 

№ 7421410100:00:002:2361 

Чернігівська область,  

м. Городня, 

вул. Перемоги ,  

буд. 36, кв. 2 

 



 

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                                                                  Андрій  Богдан 


	Україна
	ГОРОДНЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА
	РІШЕННЯ

	В И Р І Ш И Л А :

