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Розглянувши звернення Генерального директора комунального 

некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» 

Чернігівської районної ради Чернігівської області від 04.10.2019 року № 1185 

стосовно надання згоди на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

орієнтовною площею 5,0614 га за адресою: м.Чернігів, вул.Шевченка, 114, 

відповідно до Державного акта на право постійного користування земельною 

ділянкою від 02 листопада 2004 року серія ЯЯ №370052, кадастровий номер 

земельної ділянки – 7410100000:02:027:0053, цільове призначенням 03.03 - для 

будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної 

допомоги, відповідно до пункту “а” статті 10, та частини другої статті 122 

Земельного кодексу України, Прикінцевих та перехідних положень Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

розмежування земель державної та комунальної власності», керуючись пунктом 

21 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

районна рада в и р і ш и л а: 

 1. Надати згоду на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

орієнтовною площею 5,0614 га за адресою: м.Чернігів, вул.Шевченка, 114, 

відповідно до Державного акта на право постійного користування землею від 

Про надання згоди на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі ( на місцевості) 

орієнтовною площею 5,0614 га за адресою: 

м.Чернігів, вул.Шевченка, 114 за цільовим 

призначенням 03.03 - для будівництва та 

обслуговування будівель закладів охорони 

здоров’я та соціальної допомоги  



02 листопада 2004 року серія ЯЯ №370052, кадастровий номер земельної ділянки 

– 7410100000:02:027:0053, цільове призначенням 03.03 - для будівництва та 

обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги.  

 2. Генеральному директору комунального некомерційного підприємства 

«Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради 

Чернігівської області Руденку Дмитру Миколайовичу вжити заходів щодо 

здійснення державної реєстрації речових прав на земельну ділянку спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ Чернігівського району орієнтовною 

площею 5,0614 га для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони 

здоров’я та соціальної допомоги за адресою: м.Чернігів, вул.Шевченка, 114. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань земельних відносин, екології та агропромислового 

розвитку. 

 

Голова районної ради         О.М. Ларченко 


