
                                                                                                       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  

  (десята  сесія 8 скликання ) 

 

 

від  02 грудня  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 Радомська Наталя Миколаївна 

м. Городня, 

вул. Троїцька, буд. 32 

0,1000 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

(02.01) кадастровий  

№ 7421410100:00:001:2002 

Чернігівська область, 

м. Городня 

вул. Троїцька, буд. 32 

1.2 Бугрим Олена Володимирівна 

Городнянський район, 

с. Конотоп, 

вул. Шкільна, буд. 15 

0,2500 га 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

(02.01) кадастровий  



 

 

№ 7421485200:01:000:0321 

Чернігівська область, 

с. Конотоп, 

вул. Шкільна, буд. 15 

1.3 Мількевич Наталія Григорівна 

Городнянський район, 

с. Мощенка,  

вул. Лісова, буд. 5 

0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

(02.01) кадастровий  

№ 7421486800:01:000:0225 

Чернігівська область, 

с. Мощенка,  

вул. Лісова, буд. 5 

1.4 Хуторний Валерій Васильович 

м. Городня,  

вул. Довженка, буд. 8 

 

0,2500 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

(02.01) кадастровий 

№ 7421488000:01:000:0213        

Чернігівська область, 

с. Солонівка, 

вул. Святомиколаївська,  

буд. 114  

1.5 Маслов Валентин Ігорович, 

м. Городня, 

вул. П. Пиниці, буд. 3-Б, кв. 1 

0,2500 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

(02.01) кадастровий 

№ 7421489200:01:000:0277      

Городнянський район, 

с. Хотівля,  

вул. Михайлівська, буд. 58 

 

1.6 Анищенко Тарас Михайлович 

Городнянський район, 

с. Хоробичі,  

вул. Амосова, буд. 100 

0,2500 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

(02.01) кадастровий 

№ 7421488800:01:000:0186     

Чернігівська область, 

с. Хоробичі,  

вул. Амосова, буд. 100 



1.7 Кібардін Вадим Вадимович 

м. Київ,  

вул. М. Закревського, буд. 83/2, 

кв. 102 

0,2500 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

(02.01) кадастровий 

№ 7421488800:01:000:0185     

Чернігівська область, 

с. Хоробичі,  

вул. Гагаріна, буд. 49 

1.8 Дудко Микола Володимирович 

Городнянський район, 

с. Мощенка, 

пров. Сонячний, буд. 4 

0,2500 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

(02.01) кадастровий  

№ 7421486800:01:000:0223 

Чернігівська область, 

с. Мощенка, 

пров. Сонячний, буд. 4 

1.9 Твердий Михайло Дмитрович 

м. Київ, 

вул. Заболотного, буд. 76, кв. 198 

Морозова Людмила Дмитрівна 

м. Чернігів, 

вул. 1 Травня, буд. 169, 

корп. 1, кв. 18 

 

0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

(02.01) кадастровий  

№ 7421410100:00:001:1994 

Чернігівська область, 

м. Городня, 

вул. Василівська, буд. 14 

по1/2 частині 

1.10 Амірова Катерина Олександрівна 

м. Городня, 

вул. Пушкіна, буд. 5 

0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

(02.01) кадастровий  

№ 7421410100:00:001:2001 

Чернігівська область, 

м. Городня, 

вул. Пушкіна, буд. 5 

 

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 


