
 

                                                                                                

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  

 (дванадцята сесія 8 скликання ) 

 

 

від 17 лютого  2022 року 

        м. Городня 

 

Про вилучення та надання  земельних 

ділянок в  постійне користування на 

землях Городнянської міської ради  

    

     Розглянувши заяви та додані до них документи щодо припинення права 

постійного користування земельними ділянками та надання земельних ділянок 

в постійне користування на землях міської ради, 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 та вилучити                      

земельні ділянки: площею – 0,0795 га, площею – 0,0611 га, площею – 0,0816 га 

надані в постійне користування  Мощенському сільському  споживчому  

товариству (ЄДРПОУ 01775938) на підставі Державного акту ІІ-ЧН № 001549 

виданого від 10 листопада 1997 року в зв’язку з поданою заявою та 

переоформлення даних земельних ділянок відповідно до норм чинного 

законодавства.  

1.1 Земельні ділянки зарахувати до земель не наданих у власність та 

користування Городнянської міської ради  і використовувати за призначенням. 

 

2. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

окремих земельних ділянок при наданні їх в постійне користування Службі 

автомобільних доріг у Чернігівській області для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства 

(12.04) з земель не наданих у власність та постійне користування. Земельна 

ділянка розташована в м. Городня,  дорога загального користування державного 

значення Н-28 Чернігів – Городня – Сеньківка  орієнтовною площею – 5,8835 га 

та орієнтовною площею – 2,6322 га. 

 



3. Припинити  дію та розірвати договір оренди землі  від 22.02.2018 року  

кадастровий   № 7421410100:00:001:1667  площею – 0,0539 га  товариству з  

обмеженою  відповідальністю  «ВІАННА ГРУПП»,  земельна  ділянка  була   

надана  в  оренду  (11.04)  для розміщення та експлуатації основних, підсобних 

і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та 

розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та 

розподілення води) в  м. Городня по вул. Лісовій, 2б в зв’язку з відсутністю 

нерухомого майна. 

3.1 Земельну ділянку зарахувати до земель не наданих у власність та 

користування м. Городня і використовувати за призначенням.  

 

4. Припинити право постійного користування та вилучити                      

земельну ділянку площею – 0,9800 га надану в постійне користування  

Городнянській районній лабораторії державної ветеринарної медицини 

(ЄДРПОУ 00720970) на підставі Державного акту ЯЯ № 370397 в зв’язку з 

поданою заявою та переоформлення даних земельних ділянок відповідно до 

норм чинного законодавства.  

4.1 Земельні ділянки зарахувати до земель не наданих у власність та 

користування Городнянської міської ради  і використовувати за призначенням. 

 

5. 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 


