
                                                                                             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 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 Пухов Микола Васильович 

м. Городня, 

4 пров. Ювілейний, буд. 22 

0,0884 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:001:2024 

Чернігівська область, 

м. Городня 

4 пров. Ювілейний, буд. 22 

1.2 Колотий Віктор Миколайович 

м. Городня, 

0,2500 га 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 



вул. Мирославська, буд. 60  

 

 

 

 

 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410000:02:000:0325 

Чернігівська область, 

с. Вокзал-Городня 

вул. Вокзальна, буд. 11 

1.3 Жоголко Олександр Васильович 

м. Городня, 

вул. 8го Березня, буд. 56 

0,0942 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2420 

м. Городня, 

вул. 8го Березня, буд. 56 

1.4 Стрикаль Ігор Анатолійович 

м. Городня,  

вул. Петра Пиниці, буд. 30, кв. 1 

8/25 частин 

0,0946 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421410100:00:001:2019        

м. Городня,  

вул. Петра Пиниці, буд. 30 

1.5 Шемець Анатолій Степанович 

м. Городня, 

вул. Армійська, буд. 5-а 

0,0533 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421410100:00:002:2414      

м. Городня, 

вул. Армійська, буд. 5-а  

1.6 Боондаренко Алла Ярославівна 

м. Городня, 

вул. Петрівська, буд. 49     

¾ частини 

Бондаренко Юлія Олександрівна 

м. Городня, 

вул. Незалежності, буд. 66-А, кв. 5 

¼ частина 

0,1000 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421410100:00:002:2412    

м. Городня, 

вул. Петрівська, буд. 49     

в спільну часткову власність 



1.7 Атрошенко Валентина Василівна 

м. Городня, 

вул. Чкалова, буд. 1-б 

0,0800 га для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий 

№ 7421410100:00:002:2415    

м. Городня, 

вул. Молодіжна, буд. 1-є 

1.8 Непоп Павло Вікторович 

м. Городня, 

вул. Армійська, буд. 40 

0,1000 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2413 

м. Городня, 

вул. Армійська, буд. 40 

1.9 Бондарець Сергій Іванович 

м. Городня, 

пров. Чкалова, буд. 13 

0,0919 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2417 

м. Городня, 

2 пров. Чкалова, буд. 13 

1.10 Кравченко Тарас Петрович 

Городнянський район, 

с. Здрягівка 

1 пров. Гагаріна, буд. 2 

0,0709 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2406 

Чернігівська область, 

м. Городня, 

вул. 8го Березня, буд. 34 

1.11 Калач Галина Петрівна 

м. Городня, 

вул. Троїцька, буд. 7, кв. 7 

0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421487600:02:000:0351 

Чернігівська область, 

 



с. Дібрівне, 

вул. Маркова, буд. 19 

1.12 Зенченко Олена Іванівна 

м. Городня, 

2 пров. Калиновий, буд. 15 

0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421489200:01:000:0280 

Чернігівська область, 

с. Хотівля 

вул. Шевченка, буд. 36 

1.13 Проскурін Михайло Іванович 

Городнянський район, 

с. Мощенка 

1 пров. Покровський, буд. 5  

0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421486800:01:000:0231 

Чернігівська область, 

с. Мощенка 

1 пров. Покровський, буд. 5 

1.14 Сергієнко Антоніна Василівна 

Городнянський район, 

с. Смичин 

вул. Заводська, буд. 27  ¼ частина 

Сергієнко Олександр  

Миколайович 

м. Чернігів, 

вул. Старобілоуська,  

буд. 49, гур.10      ½ частина 

Гончаренко Наталія Миколаївна 

Городнянський район,  

с. Дібрівне   вул. Широка, буд. 7 

¼ частина 

0,2329 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421487600:01:000:0362 

Чернігівська область, 

с. Смичин 

вул. Заводська, буд. 27 

в спільну часткову власність 

1.15 Хвост Ольга Петрівна 

м. Чернігів, 

вул. Пухова, буд. 148, кв. 5 

0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421485200:01:000:0900 

Чернігівська область, 

с. Конотоп, 

вул. Городнянська, буд. 18 

 



1.16 Ляскун Лариса Миколаївна 

Київська область, 

м. Славутич  

кв-л Чернігівський, буд. 19, кв. 99 

 

0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421484000:01:000:0170 

Чернігівська область, 

с. Дроздовиця 

вул. Партизанська, буд. 11 

1.17 Лось Василь Михайлович 

Київська область, 

м. Славутич  

кв-л Дружби Народів, буд. 17, 

кв. 12 

 

0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421484000:01:000:0171 

Чернігівська область, 

с. Дроздовиця 

вул. Партизанська, буд. 20 

1.18 Ігнатенко Сергій Андрійович 

м. Городня,  

вул. Молодіжна, буд. 40 

 

0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:002:2407 

Чернігівська область, 

м. Городня,  

вул. Молодіжна, буд. 40 

1.19 Воробей Володимир Григорович 

м. Городня,  

вул. Зарічна, буд. 47 

 

0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  

№ 7421410100:00:001:2026 

Чернігівська область, 

м. Городня,  

вул. Зарічна, буд. 47 

1.20 Полторак Віктор Володимирович 

Городнянський район, 

с. Горошківка,  

вул. Шевченка, буд. 27 

 

0,1983 га для будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (02.01) 

кадастровий  



№ 7421483200:02:000:0026 

Чернігівська область, 

с. Горошківка,  

вул. Шевченка, буд. 27 

 

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 


