
                                                            

                                                                                                         

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  

 (третя сесія 8 скликання ) 

 

від  11 лютого 2021 року 

        м. Городня 

 

Про вилучення, передачу та надання    

дозволу    на    оформлення земельної     

ділянки в  постійне  користування  на 

землях Городнянської  міської ради 

    

     Розглянувши заяви щодо вилучення земельних ділянок, передачі  та 

надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо оформлення 

земельної  ділянки в постійне користування, 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 право постійного користування зареєстрованого в 

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (номер запису 6165279) 

та вилучити земельну ділянку  кадастровий  № 7421488800:01:000:0151  

площею – 0,0236 га надану в постійне користування Відділу освіти 

Городнянської районної державної адміністрації в с. Хоробичі,  по вул. Леніна 

(вул. Амосова)  в зв’язку з передачею нерухомого майна.   

1.1 Земельну ділянку зарахувати до земель не наданих у власність та 

користування Городнянської міської ради і використовувати за призначенням.  

 

2. Припинити право постійного користування зареєстрованого в 

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (номер запису 6138644) 

та вилучити земельну ділянку  кадастровий  № 7421488800:01:000:0150  

площею – 3,1134 га надану в постійне користування Відділу освіти 

Городнянської районної державної адміністрації в с. Хоробичі,  по вул. Леніна, 

55-Б  (вул. Амосова)  в зв’язку з передачею нерухомого майна.   

2.1 Земельну ділянку зарахувати до земель не наданих у власність та 

користування Городнянської міської ради і використовувати за призначенням.  

 

3. Передати земельну ділянку комунальної власності в постійне 

користування для обслуговування будівель Відділу освіти Городнянської 

міської ради за цільовим призначенням для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти (03.02)  загальною площею – 0,0236 га кадастровий  



№ 7421488800:01:000:0151 розташовану в с. Хоробичі,  по вул. Амосова  та 

скласти акт приймання передачі вищезазначеної земельної ділянки.    

 

4. Передати земельну ділянку комунальної власності в постійне 

користування для обслуговування будівель Відділу освіти Городнянської 

міської ради за цільовим призначенням для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти (03.02)  загальною площею – 3,1134 га кадастровий  

№ 7421488800:01:000:0150 розташовану в с. Хоробичі,  по вул. Амосова, 55-Б  

та скласти акт приймання передачі вищезазначеної земельної ділянки.    

 

5. Припинити право постійного користування зареєстрованого в 

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (номер запису 33460898) 

та вилучити земельну ділянку  кадастровий  № 7421410100:00:001:1786  

площею – 0,4566 га надану в постійне користування Городнянській районній 

раді в м. Городня по вул. Лісовій, 2б  в зв’язку з передачею нерухомого майна.   

5.1 Земельну ділянку зарахувати до земель не наданих у власність та 

користування Городнянської міської ради і використовувати за призначенням.  

 

6. Передати земельну ділянку комунальної власності в постійне 

користування для обслуговування будівель КНП « Городнянській міській 

Лікарні» за цільовим призначенням  для будівництва та обслуговування 

будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги (03.03)  загальною 

площею – 0,4566 га кадастровий  № 7421410100:00:001:1786  розташовану в     

м. Городня по вул. Лісовій, 2б  та скласти акт приймання передачі 

вищезазначеної земельної ділянки.    

 

7. Передати земельну ділянку комунальної власності в постійне 

користування для обслуговування будівель КНП « Городнянській міській 

Лікарні» за цільовим призначенням  для будівництва та обслуговування 

будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги (03.03)  загальною 

площею – 1,3574 га  кадастровий  № 7421410100:00:001:1531  розташовану в 

м. Городня по вул. Чернігівській, 26 та скласти акт приймання передачі 

вищезазначеної земельної ділянки.    

 

      8. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в постійне користування Релігійній громаді Української 

Православної Церкви Чернігівської єпархії Свято-Покровської парафії для 

будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 

(03.04) з  земель не наданих у власність та користування.  Земельна ділянка 

розташована в с. Мощенка по вул. Покровській, 75  орієнтовною площею – 

0,8000 га. 

 

9. 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                                                                                           А.І. Богдан 

  


