
                                                                                                                          

                                                                                           
                                                            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  

                    ( двадцята  (38) сесія  сьомого   скликання ) 

 

від   23 грудня  2019 року                                                    

м. Городня 

 
Про впорядкування статусу 

комунального майна 

 
  Розглянувши  інвентарні описи необоротних активів, як  результат роботи 

постійно-діючої інвентаризаційної комісії Городнянської міської ради, з метою 

забезпечення правових, економічних та організаційних основ приватизації 

майна комунальної власності, впорядкування статусу майна,   підвищення  

ефективності його  використання, та в зв’язку з необхідністю проведення 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, враховуючи 

рекомендації постійно діючої  комісію з питань комунальної власності, 

земельних відносин та охорони природи Городнянської міської ради, 

керуючись статтями 25, 26, 60 Закону України  «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  Городнянська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

   1. Внести зміни до найменування об’єктів  нерухомості комунальної 

власності , а саме: 

1.1. Лік ТЕЧ  змінити на «нежитлову будівлю» вул. Аеродромна, 62. 

1.2. Майстерня САП змінити на «нежитлову будівлю»  вул. Аеродромна, 66. 

    1.3. Цех авіадвигунів  змінити на «нежитлову будівлю»  вул. Аеродромна,68 

1.4. Електрогенераторна  змінити на «нежитлову будівлю» вул. Аеродромна, 70. 

1.5. Приміщення для зберігання майна ЗАС  змінити на «нежитлову будівлю»   

вул. Аеродромна, 82. 

1.6. Склад ПМ ТЕЧ змінити на «нежитлову будівлю»  вул. Аеродромна,72 

1.7. Склад СД ТЕЧ змінити на «нежитлову будівлю»  вул. Аеродромна,74 

1.8. Диспетчерська ТЕЧ змінити на «нежитлову будівлю»  вул. Аеродромна, 64. 

1.9. Споруда школи №1 змінити на «нежитлову будівлю №1» с. Хотівля, вул. 

Попудренка, 26.  

1.10. Споруда школи №3 змінити на «нежитлову будівлю №3» с. Хотівля, вул. 

Попудренка, 26. 



1.11. Споруда школи №3 змінити на «нежитлову будівлю №3» с. Хотівля, вул. 

Попудренка, 26. 

1.12. Приміщення Хрипівської школи змінити на «нежитлову будівлю» 

 с. Хрипівка, вул. Миру. 

1.13. Приміщення їдальні змінити на «нежитлову будівлю» с. Хрипівка, вул. 

Миру, 9. 

1.14. Приміщення майстерні змінити на «нежитлову будівлю» с. Хрипівка вул. 

Миру, 9. 

1.15. Підсобне приміщення змінити на «нежитлову будівлю» с. Хрипівка, вул. 

Миру, 9. 

1.16. Приміщення ФАП c. Берилівка змінити на «нежитлову будівлю»  

c.Берилівка, вул. Миру. 

1.17.Будівля школи змінити на «нежитлову будівлю» с.Володимирівка, вул. 

Миру, 182. 

1.18. Споруда школи №2 с. Конотоп, вул. Шкільна,12 змінити на «нежитлову 

будівлю №2» с. Конотоп, вул. Шкільна,12. 

1.19.  Споруда школи №3 с. Конотоп, вул. Шкільна,12 змінити на «нежитлову 

будівлю №3» с. Конотоп, вул. Шкільна,12. 

1.20. Дитячий садок змінити на «нежитлову будівлю» с.Пекурівка, вул. 

Молодіжна, 5. 

           2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

Городняської міської  ради з питань комунальної власності, земельних відносин 

та охорони  природи. 

     

 

     
    Міський  голова                                                                    А.І. Богдан 

 
 

 

 

 

 

 


