
                                                                                                   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  

  (дванадцята  сесія 8 скликання ) 

 

 

від 17 лютого 2022 року 

        м. Городня 

 

Про затвердження проектів 

землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність на 

землях  Городнянської  міської  ради 

 

 Розглянувши заяви та проекти землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), керуючись ст. 25, 26 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Земельним Кодексом 

України, Городнянська міська рада  

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд та передати її у приватну власність: 

 

1.1  Чехман Євген Сергійович 

м. Городня, 

вул. Незалежності, буд. 112 

0,0871 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421410100:00:001:2023 

Чернігівська область, 

м. Городня, 

вул. Чернігівська, буд.106  

1.2  Кошенко Володимир 

Миколайович 

Городнянський район, 

с. Пекурівка 

вул. Набережна, буд. 30 

0,0900 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421410100:00:001:2020 

Чернігівська область, 

м. Городня, вул. Юфи, буд.15

  



1.3  Ремболович Євгеній Павлович 

м. Городня, 

пров. Василівський, буд. 34 

0,0588 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421410100:00:001:2018 

Чернігівська область, 

м. Городня, 

пров. Василівський, буд. 34  

1.4  Мельник Юрій Миколайович 

м. Городня, 

вул. Цимбаліста, буд. 19 

0,0588 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421410100:00:002:2409 

Чернігівська область, 

м. Городня, 

вул. Цимбаліста, буд. 19  

1.5  Кудрявцева Оксана Юріївна 

м. Городня, 

вул. Свято-Миколаївська, 

буд. 1 

0,0751 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421410100:00:002:2422 

Чернігівська область, 

м. Городня, 

1-й пров.  

вул. Свято-Миколаївська  

1.6  Литвинчук Олексій 

Миколайович 

Городнянський район, 

с. Дроздоиця, 

вул. Заручанська, буд. 13 

0,2500 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421484000:01:000:0169 

с. Дроздоиця, 

вул. Заручанська, буд. 6 

1.7  Олексієнко Галина Іванівна 

Городнянський район, 

с. Здрягівка, 

вул. Гагаріна, буд. 59 

0,2500 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421481200:02:000:0045 

с. Здрягівка, 

вул. Гагаріна, буд. 59  



1.8  Лескович Артем Сергійович 

м. Городня, 

вул. Петрівська, буд. 85 

0,0999 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421410100:00:001:2029 

м. Городня, 

пров. Лісовий, буд. 18 

1.9  Шуляк Ірина Василівна 

м. Городня, 

вул. Горького, буд. 20 

0,0592 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421410100:00:001:2027 

м. Городня, 

вул. Горького, буд. 20 

1.10 Коваленко Валентин Іванович 

Городнянський район, 

с. Гніздище, 

вул. 9 Травня, буд. 28 

0,0936 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421410100:00:001:2028 

м. Городня, 

вул. Весняна, буд. 11 

 

2. Громадянам, які отримали земельні ділянки у власність, 

використовувати її 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 

 


