
                                                                       

                                                                                                 

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  

  (вісімнадцята  сесія 8 скликання) 
 

 

від  02 березня 2023 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 територіальної 
громади 

 

 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 Сорока Людмила Миколаївна 

Чернігівський район 

м. Городня,  
вул. Незалежності, буд. 13 

0,1000 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 
обслуговування житлового 
будинку, господарських 
будівель і споруд 
(присадибна ділянка) 
(02.01) кадастровий  
№ 7421410100:00:002:2431 

Чернігівський район 

м. Городня,  
вул. Незалежності, буд. 13 

1.2 Федіна Наталя Григорівна 

Чернігівський район 

м. Городня,  
1 пров. Свято-Миколаївський,  

буд. 10/ 6 

0,0595 га 

 

 

 

 

для будівництва та 
обслуговування житлового 
будинку, господарських 
будівель і споруд 
(присадибна ділянка) 



 

 

 

(02.01) кадастровий  
№ 7421410100:00:002:2433 

Чернігівський район 

м. Городня, 1 пров. Свято-

Миколаївський, буд. 10 

1.3 Івченко Петро Михайлович 

Чернігівський район 

м. Городня,  
вул. Жовтнева, буд. 2-а 

0,0612 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 
обслуговування житлового 
будинку, господарських 
будівель і споруд 
(присадибна ділянка) 
(02.01) кадастровий  
№ 7421410100:00:002:2438 

Чернігівський район 

м. Городня,  
вул. Жовтнева, буд. 2-а  

1.4 Турок Марина Володимирівна 

Чернігівський район 

с. Дроздовиця,  

вул. Жовтнева, буд. 41 

0,2500 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 
обслуговування житлового 
будинку, господарських 
будівель і споруд 
(присадибна ділянка) 
(02.01) кадастровий  
№ 7421484000:01:000:0172 

Чернігівський район 

с. Дроздовиця,  

вул. Жовтнева, буд. 41 

1.5 Костирко Віталій Федорович 

Чернігівський район 

м. Городня,  

вул. Вишнева, буд. 5 

0,0616 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 
обслуговування житлового 
будинку, господарських 
будівель і споруд 
(присадибна ділянка) 
(02.01) кадастровий  
№ 7421410100:00:002:2443 

Чернігівський район 

м. Городня,  

вул. Вишнева, буд. 5 

1.6 Андрусь Володимир Іванович 

Чернігівський район 

м. Городня,  

вул. Свято-Миколаївська, буд. 102 

0,0868 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 
обслуговування житлового 
будинку, господарських 
будівель і споруд 
(присадибна ділянка) 
(02.01) кадастровий  
№ 7421410100:00:002:2442 

Чернігівський район 

м. Городня, вул. Свято-

Миколаївська, буд. 102 



1.7 Северин Людмила Олександрівна 

Чернігівський район 

м. Городня,  

вул. Свято-Миколаївська, буд. 48 

0,0588 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 
обслуговування житлового 
будинку, господарських 
будівель і споруд 
(присадибна ділянка) 
(02.01) кадастровий  
№ 7421410100:00:002:2446 

Чернігівський район 

м. Городня, вул. Свято-

Миколаївська, буд. 48 

1.8 Бабич Олена Павлівна 

Чернігівський район 

м. Городня,  

вул. Незалежності, буд. 74, кв. 132 

0,0611 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 
обслуговування житлового 
будинку, господарських 
будівель і споруд 
(присадибна ділянка) 
(02.01) кадастровий  
№ 7421410100:00:001:2048 

Чернігівський район 

м. Городня,  

вул. Польова, буд. 17 

1.9 Сучок Ганна Миколаївна 

Чернігівський район 

м. Городня,  

вул. Стеби, буд. 36 

0,1000 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 
обслуговування житлового 
будинку, господарських 
будівель і споруд 
(присадибна ділянка) 
(02.01) кадастровий  
№ 7421410100:00:002:2432 

Чернігівський район 

м. Городня,  

вул. Стеби, буд. 36 

1.10  Панченко Тетяна Григорівна 

Чернігівський район 

м. Городня,  

пров. Волковича, буд. 3-а 

0,0460 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 
обслуговування житлового 
будинку, господарських 
будівель і споруд 
(присадибна ділянка) 
(02.01) кадастровий  
№ 7421410100:00:002:2447 

Чернігівський район 

м. Городня,  

пров. Волковича, буд. 3-а 

1.11  Вощевський Олег Анатолійович 

Київська область, 
м. Славутич,  

кв-л Бєлгодський, буд. 7, кв. 186 

0,0842 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 
обслуговування житлового 
будинку, господарських 
будівель і споруд 
(присадибна ділянка) 
(02.01) кадастровий  
№ 7421410100:00:002:1791 

Чернігівський район 



м. Городня,  

вул. Івана Дудка, буд. 23 А 

1.12  Кучерявенко Олексій  
Миколайович 

Чернігівський район 

м. Городня,  

вул. Жовтнева, буд. 34 

0,1000 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 
обслуговування житлового 
будинку, господарських 
будівель і споруд 
(присадибна ділянка) 
(02.01) кадастровий  
№ 7421410100:00:002:2441 

Чернігівський район 

м. Городня,  

вул. Незалежності, буд. 9 

1.13  Бистревський Микола 
Миколайович 

Чернігівський район 

с. Мощенка,  

вул. Цимбаліста, буд. 39 

0,2500 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 
обслуговування житлового 
будинку, господарських 
будівель і споруд 
(присадибна ділянка) 
(02.01) кадастровий  
№ 7421486800:01:000:0235 

Чернігівський район 

с. Мощенка,  

вул. Цимбаліста, буд. 39 

1.14  Пінчук Олександр Іванович 

Чернігівський район 

с. Мощенка,  

вул. Покровська, буд. 65 

0,2500 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 
обслуговування житлового 
будинку, господарських 
будівель і споруд 
(присадибна ділянка) 
(02.01) кадастровий  
№ 7421486800:01:000:0236 

Чернігівський район 

с. Мощенка,  

вул. Покровська, буд. 65 

1.15  Дудко Володимир Володимирович 

Чернігівський район 

с. Автуничі,  
вул. Миру, буд. 56         ½ частина 

Дудко Наталія Петрівна 

Чернігівський район 

с. Автуничі,  
вул. Миру, буд. 56         ½ частина 

 

0,2500 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 
обслуговування житлового 
будинку, господарських 
будівель і споруд 
(присадибна ділянка) 
(02.01) кадастровий  
№ 7421480400:02:000:0079 

Чернігівський район 

с. Автуничі,  
вул. Миру, буд. 56 

по ½ частині в спільну 
часткову власність 

 



1.16  Чигир Вячеслав Анатолійович 

Чернігівський район 

м. Городня,  

пров. Чапаєва, буд. 28 

0,0691 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 
обслуговування житлового 
будинку, господарських 
будівель і споруд 
(присадибна ділянка) 
(02.01) кадастровий  
№ 7421410100:00:001:2049 

Чернігівський район 

м. Городня,  

пров. Чапаєва, буд. 28 

1.17  Луговська Наталія Анатоліївна 

Чернігівський район 

м. Городня,  

вул. Петра Пиниці, буд. 3а 

0,0863 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 
обслуговування житлового 
будинку, господарських 
будівель і споруд 
(присадибна ділянка) 
(02.01) кадастровий  
№ 7421410100:00:001:2050 

Чернігівський район 

м. Городня,  

вул. Петра Пиниці, буд. 3а 

1.18  Кобеняк Світлана Олександрівна 

Чернігівський район 

м. Городня,  

вул. Троїцька, буд. 35 

0,0716 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 
обслуговування житлового 
будинку, господарських 
будівель і споруд 
(присадибна ділянка) 
(02.01) кадастровий  
№ 7421410100:00:001:2051 

Чернігівський район 

м. Городня,  

вул. Троїцька, буд. 35 

1.19 Михалькевич Ірина Миколаївна  
4/6 частини 

Михалькевич Світлана Василівна 
1/6 частина  

Хлібурад Олена Василівна 

 1/6 частина  

Чернігівський район 

м. Городня,  

вул. Шевченка буд. 83-А 

0,1000 га 

 

 

 

 

 

 

 

для будівництва та 
обслуговування житлового 
будинку, господарських 
будівель і споруд 
(присадибна ділянка) 
(02.01) кадастровий  
№ 7421410100:00:001:2054 

Чернігівський район 

м. Городня,  

вул. Шевченка буд. 83-А 

в спільну часткову 
власність 

1.20 Білий Михайло Хомич 

Чернігівський район 

м. Городня,  

вул. Армійська, буд. 31 

0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового 
будинку, господарських 
будівель і споруд 
(присадибна ділянка) 
(02.01) кадастровий  



№ 7421410100:00:002:2452 

Чернігівський район 

м. Городня,  

вул. Армійська, буд. 31 

 

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 

 


