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Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у постійне 
користування СЕЛИДІВСЬКОМУ 
ПРОФЕСІЙНОМУ ЛІЦЕЮ

Розглянувши клопотання СЕЛИДІВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ 
про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у постійне користування для будівництва та обслуговування 
будівель закладів освіти за адресою: вул. Шкільна, 24, м. Новогродівка, 
керуючись статтями 17, 79-1, 92, 120, 122, 123, 141 Земельного кодексу 
України, статтею 50 Закону України «Про землеустрій», законами України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розмежування земель державної та комунальної власності», «Про регулювання 
містобудівної діяльності», «Про Державний земельний кадастр», «Про місцеві 
державні адміністрації»:

1. Припинити Новогродівському професійно-технічному училищу № 63 
право постійного користування земельною ділянкою державної власності 
загальною площею 1,7842 га із земель житлової та громадської забудови для 
розміщення і обслуговування закладу профтехосвіти за адресою: 
вул. Шкільна, 24, м. Новогродівка, та перевести її до земель запасу.

2. Визнати таким, що втратив чинність, державний акт на право 
постійного користування землею серії II-ДН № 000991, який зареєстрований в 
Книзі записів державних актів на право п остійного користування землею 
27 червня 1996 року за № 2.
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3. Надати СЕЛИДІВСЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ ЛІЦЕЮ дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення у постійне користування 
земельної ділянки державної власності площею 1,7320 га із земель житлової та 
громадської забудови, які перебувають в запасі, для будівництва та 
обслуговування будівель закладів освіти за адресою: вул. Шкільна, 24, 
м. Новогродівка.

4. Внести такі зміни до розпорядження голови облдержадміністрації, 
керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2018 року 
№ 1495/5-18 «Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою СЕЛИДІВСЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ ЛІЦЕЮ»:

1) пункти 1 та 2 викласти у новій редакції такого змісту:
«1. Надати СЕЛИДІВСЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ ЛІЦЕЮ дозвіл на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки державної власності в натурі (на 
місцевості) площею 2,5826 га із земель житлової та громадської забудови у 
постійне користування для будівництва та обслуговування будівель закладів 
освіти із землекористування професійно-технічного училища № 41
м. Селидове, яка розташована за адресою: вул. Чернишевського, 9, 
м. Селидове.

2. Координацію дій по виконанню розпорядження покласти на 
департамент агропромислового розвитку та земельних відносин 
облдержадміністрації (Чаган).».

5. Координацію дій по виконанню розпорядження покласти на 
департамент агропромислового розвитку та зеь^ьних відносин 
облдержадміністрації (Чаган).

Г олова облдержадміністр^ 
керівник обласної
військово-цивільної адмї ( О.П. Кириленко


