
                                                                                              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  

  (дев’ята  сесія 8 скликання ) 

 

 

від  27 жовтня  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 Підлісна Ірина Іванівна 

м. Городня, 

вул. Троїцька, буд. 17, буд. 14 

0,0494 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

(02.01) кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2387 

Чернігівська область, 

м. Городня 

вул. Колгоспна, буд. 15 

1.2 Панасюк Юрій Володимирович 

м. Городня, 

вул. Садова, буд. 2 

0,0931 га 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 



 

 

 

 

(присадибна ділянка) 

(02.01) кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1990 

Чернігівська область, 

м. Городня, 

вул. Садова, буд. 2 

1.3 Пасюкевич Василь  

Володимирович 

м. Городня, 

вул. Перемоги, буд. 53, кв. 2 

0,0307 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

(02.01) кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2386 

Чернігівська область, 

м. Городня, 

вул. Перемоги, буд. 53 

1.4 Кирпич Лариса Семенівна 

Городнянський район, 

с. Деревини 

вул. Степова, буд. 9 

0,0570 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

(02.01) кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2360 

Чернігівська область, 

м. Городня, 

вул. Вишнева, буд. 11 

1.5 Рогачов Максим Борисович 

м. Городня,  

2 пров. 8го Березня, буд. 39  

 

0,0577 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

(02.01) кадастровий 

№ 7421410100:00:002:2385        

м. Городня,  

2 пров. 8го Березня, буд. 39  

1.6 Кашевський Олександр  

Вікторович 

м. Київ, 

вул. Мішуги, буд. 1/4, кв. 482 

0,2352 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

(02.01) кадастровий 

№ 7421489600:01:000:0514      

Городнянський район, 

с. Хрипівка  

вул. 1 Травня, буд. 105 

 



1.7 Марченко Микола Миколайович 

Городнянський район, 

с. Моложава 

вул. Горького, буд. 58 

0,1590 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

(02.01) кадастровий 

№ 7421486400:01:000:0103     

Чернігівська область, 

с. Моложава 

вул. Горького, буд. 58 

 

1.8 Кислов Михайло Васильович 

Городнянський район, 

с. Полісся 

вул. Першотравнева, буд. 8-Б 

0,2049 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

(02.01) кадастровий 

№ 7421487300:01:000:0196   

Чернігівська область, 

с. Полісся 

вул. Першотравнева,  

буд. 8-Б 

1.9 Кравченко Руслан Євгенійович 

Городнянський район, 

с. Мощенка, 

вул. Молодіжна, буд. 9 

0,2500 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

(02.01) кадастровий  

№ 7421486800:01:000:0213 

Чернігівська область, 

с. Мощенка, 

вул. Молодіжна, буд. 9 

1.10 Шаропатий Олександр 

Володимирович 

Городнянський район, 

с. Мощенка, 

вул. Карпенка, буд. 3 

0,2384 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

(02.01) кадастровий  

№ 7421486800:01:000:0215 

Чернігівська область, 

с. Мощенка, 

вул. Карпенка, буд. 3 

1.11 Меховська Надія Петрівна 

Городнянський район, 

с. Дібрівне, 

вул. Маркова, буд. 115 

0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 



(присадибна ділянка) 

(02.01) кадастровий  

№ 7421487600:02:000:0339 

Чернігівська область, 

с. Дібрівне, 

вул. Молойка, буд. 28 

1.12 Дудко Валентина Василівна 

м. Городня, 

вул. Перемоги, буд. 1, кв. 10 

Ломонос Тамара Василівна 

м. Городня, 

вул. Чумака, буд. 7, кв. 8 

 

0,0307 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

(02.01) кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2384 

Чернігівська область, 

м. Городня, 

вул. Вишнева, буд. 47 

по1/2 частині 

1.13 Дегтяр Тетяна Олександрівна 

м. Славутич,  

Московський кв-л, буд. 2, кв. 40 

0,2468 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

(02.01) кадастровий  

№ 7421487600:02:000:0339 

Чернігівська область, 

с. Мощенка, 4 пров. 

Покровський, буд. 11 

 

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 


