УКРАЇНА
ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
(п’ята (23) сесія 7 скликання)

від 07 червня 2018 року
м. Городня
Про припинення права користування
і вилучення земельних ділянок та
надання дозволу на оформлення
земельних ділянок
в постійне
користування та власність на землях
Городнянської
міської
ради
Розглянувши заяви щодо припинення права користування і вилучення
земельних ділянок наданих в постійне користування та надання дозволу на
виготовлення технічної та проектної документацій із землеустрою щодо
оформлення земельних ділянок, керуючись ст. 25, 26 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про оренду землі”,
Земельним кодексом України, Городнянська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Припинити права користування та вилучити земельну ділянку надану в
постійне користування ДП «Комунальник» Городнянського ВУЖКГ для
будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту в
м. Городня по вул. Жижкуна, 1 загальною площею – 3,3141 га кадастровий
№ 7421410100:00:002:2065 в зв’язку зі зміною балансоутримувача та поданою
заявою.
1.1 Земельну ділянку зарахувати до земель не наданих у власність та
користування м. Городня і використовувати за призначенням.
2. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) при наданні
її в постійне користування КП «Старт» Городнянської міської ради для
будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту. Земельна
ділянка розташована за адресою: м. Городня, вул. Жижкуна, 1 площею –
3,3141 га кадастровий № 7421410100:00:002:2065 з земель не наданих у
власність та користування.

3. Припинити права користування та вилучити земельну ділянку надану в
постійне користування Городнянському ВУЖКГ наданої на підставі
Державного акту на право постійного користування земельною ділянкою
серія ЯЯ № 3758999 від 23 червня 2010 року для громадського призначення в
м. Городня по вул. Леніна, 11 (на даний час вул. Троїцька, 15) загальною
площею – 0,1267 га кадастровий № 7421410100:00:002:1347 в зв’язку зі зміною
балансоутримувача та поданою заявою.
3.1 Земельну ділянку зарахувати до земель не наданих у власність та
користування м. Городня і використовувати за призначенням.
4. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у комунальну власність Городнянській міській раді зі
зміною її цільового призначення для будівництва та обслуговування будівель
органів державної влади та місцевого самоврядування. Земельна ділянка
розташована за адресою: м. Городня, вул. Троїцька, 15 площею – 0,1267 га з
земель не наданих у власність та користування.
5. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у комунальну власність Городнянській міській раді для
будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого
самоврядування. Земельна ділянка розташована за адресою: м. Городня,
вул. Троїцька, 9 орієнтовною площею – 0,0600 га з земель не наданих у
власність та користування.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
Городнянської міської ради з питань комунальної власності, земельних
відносин та охорони природи.

Міський голова

А.І. Богдан

