
                                                                                                                             проект 
 УКРАЇНА  

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

 РІШЕННЯ  

(дванадцята сесія восьмого скликання) 

 

від 17 лютого 2022 року 

м. Городня 

 

Про  прийняття   у   комунальну  

власність Городнянської міської 

ради житлових приміщень  

 

З метою впорядкування питань володіння, користування та 

розпорядження майном комунальної власності, враховуючи рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань комунальної власності, земельних 

відносин, охорони природи та містобудівної діяльності, керуючись ст. 25, 60 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Городнянська міська 

рада  в и р і ш и л а: 

 

 1. Прийняти у комунальну власність житлові приміщення за адресою:  

 - Чернігівська область, Чернігівський район, м. Городня, вул. 

Максимівська, буд. 13, кв. 1, 

          - Чернігівська область, Чернігівський район, м. Городня, вул. 1-го Травня, 

буд. 28, кв. 2. 

 - Чернігівська область, Чернігівський район, м. Городня, вул. Волковича, 

буд. 35, кв. 4, 

 - Чернігівська область, Чернігівський район, м. Городня, вул. Армійська, 

буд. 84, кв. 3, 

 - Чернігівська область, Чернігівський район, м. Городня, вул. Лісова, буд. 

19, кв. 3, 

 - Чернігівська область, Чернігівський район, м. Городня, вул. Шевченка, 

буд. 93, кв. 1, 

- Чернігівська область, Чернігівський район, м. Городня, вул. Шевченка, 

буд. 93, кв. 2, 

 - Чернігівська область, Чернігівський район, м. Городня, вул. Перемоги, 

буд. 26, кв. 1, 

 - Чернігівська область, Чернігівський район, м. Городня, вул. Перемоги, 

буд. 26, кв. 2, 

 - Чернігівська область, Чернігівський район, м. Городня, вул. Перемоги, 

буд. 26, кв. 3, 

 - Чернігівська область, Чернігівський район, м. Городня, вул. Перемоги, 

буд. 26, кв. 4, 

 - Чернігівська область, Чернігівський район, м. Городня, вул. Перемоги, 

буд. 28, кв. 2, 



 - Чернігівська область, Чернігівський район, м. Городня, вул. Перемоги, 

буд. 42, кв. 3, 

 

 2. Житлові приміщення зазначені у п. 1 цього рішення передати на баланс 

комунального  підприємства «Городнянська житлово-експлуатаційна дільниця» 

Городнянської міської ради. 

 

3. Керівнику комунального підприємства «Городнянська житлово-

експлуатаційна дільниця» Городнянської міської ради Нестеренку М.Г. провести 

організаційні заходи щодо прийнятого майна згідно вимог чинного 

законодавства. 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

Городнянської міської ради з питань комунальної власності, земельних 

відносин, охорони природи та містобудівної діяльності. 

 

 

 

 
Міський голова                                                                        Андрій БОГДАН 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснювальна записка 

до проєкту рішення дванадцятої сесії восьмого скликання Городнянської 

міської ради 
«Про прийняття у комунальну  власність Городнянської міської ради 

житлових приміщень» 
 

Потреба і мета прийняття рішення:  

За повідомленням КП «Городнянське ЖЕД», після зняття з балансу 

комунального підприємства багатоквартирних будинків, було виявлено ряд 

житлових приміщень відносно яких не було реалізовано право приватизації, та 

які неє власністю співвласників багатоквартирних будинків, а саме житлові 

приміщення за адресою:  

 - Чернігівська область, Чернігівський район, м. Городня, вул. 

Максимівська, буд. 13, кв. 1, 

          - Чернігівська область, Чернігівський район, м. Городня, вул. 1-го Травня, 

буд. 28, кв. 2. 

 - Чернігівська область, Чернігівський район, м. Городня, вул. Волковича, 

буд. 35, кв. 4, 

 - Чернігівська область, Чернігівський район, м. Городня, вул. Армійська, 

буд. 84, кв. 3, 

 - Чернігівська область, Чернігівський район, м. Городня, вул. Лісова, буд. 

19, кв. 3, 

 - Чернігівська область, Чернігівський район, м. Городня, вул. Шевченка, 

буд. 93, кв. 1, 

- Чернігівська область, Чернігівський район, м. Городня, вул. Шевченка, 

буд. 93, кв. 2, 

 - Чернігівська область, Чернігівський район, м. Городня, вул. Перемоги, 

буд. 26, кв. 1, 

 - Чернігівська область, Чернігівський район, м. Городня, вул. Перемоги, 

буд. 26, кв. 2, 

 - Чернігівська область, Чернігівський район, м. Городня, вул. Перемоги, 

буд. 26, кв. 3, 

 - Чернігівська область, Чернігівський район, м. Городня, вул. Перемоги, 

буд. 26, кв. 4, 

 - Чернігівська область, Чернігівський район, м. Городня, вул. Перемоги, 

буд. 28, кв. 2, 

 - Чернігівська область, Чернігівський район, м. Городня, вул. Перемоги, 

буд. 42, кв. 3, які потребують передачі на баланс комунального  підприємства 

«Городнянська житлово-експлуатаційна дільниця» Городнянської міської ради. 

Прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки 

прийняття рішення: впорядкування питань володіння, користування та 

розпорядження майном комунальної власності міської ради відповідно до 

вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».  

 

Начальник юридичного відділу 

Городнянської міської ради                                                            Яценко Д.В.   


