
                                                                              проект 

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  

 (сьома (25) сесія 7 скликання) 

                                                                

 

 

 

 

 

від  16 серпня 2018 року 

        м. Городня 

 

Про внесення змін до договорів оренди 

землі на землях Городнянської міської 

ради  

 

Керуючись ст. 15 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції», ст. 25, ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, Податковим кодексом України, Земельним Кодексом України 

міська рада 

 

                                                            ВИРІШИЛА: 

 

     1. Громадянці Пиниці Валентині Миколаївні в с. Смичин по                    

вул.  Центральній, 75,   земельна ділянка площею - 0,0100 га,  яка перебуває в 

оренді для комерційного призначення (будівництва і обслуговування 

будівель торгівлі) плату за оренду встановити в розмірі  10 % від 

нормативної грошової оцінки за 1м2 в рік. 

1.1 Внести зміни в п. 9 «орендна плата» договору оренди землі за 

вищезазначеною адресою шляхом підписання додаткової угоди до договору 

оренди землі. 
 

2. ФОП Чехман Валентині Михайлівні  в  с. Дібрівне по вул.  Маркова, 

56/а, земельна ділянка площею - 0,0079 га,  яка перебуває в оренді для 

будівництва і обслуговування будівель торгівлі плату за оренду встановити в 

розмірі  10 % від нормативної грошової оцінки за 1м2 в рік. 

2.1 Внести зміни в п. 9 «орендна плата» договору оренди землі за 

вищезазначеною адресою шляхом підписання додаткової угоди до договору 

оренди землі. 
 



3. Громадянці Горовенко Тетяні Іванівні в с. Хотівля по                          

вул.  Попудренка, 55, земельна ділянка площею - 0,0143 га,  яка перебуває в 

оренді для комерційного призначення (будівництва і обслуговування 

будівель торгівлі) плату за оренду встановити в розмірі  10 % від 

нормативної грошової оцінки за 1м2 в рік. 

3.1 Внести зміни в п. 9 «орендна плата» договору оренди землі за 

вищезазначеною адресою шляхом підписання додаткової угоди до договору 

оренди землі. 
 

4. Громадянці Харьковій Надії Віталіївні в с. Хотівля по                          

вул.  Папудренка, 53А, земельна ділянка площею - 0,0063 га,  яка перебуває в 

оренді для комерційного призначення (будівництва і обслуговування 

будівель торгівлі) плату за оренду встановити в розмірі  10 % від 

нормативної грошової оцінки за 1м2 в рік. 

4.1 Внести зміни в п. 9 «орендна плата» договору оренди землі за 

вищезазначеною адресою шляхом підписання додаткової угоди до договору 

оренди землі. 
 

5. Громадянину Крутікову Олегу Вікторовичу в с. Полісся по                          

вул. Першотравневій, 59, земельна ділянка площею - 0,3908 га,  яка 

перебуває в оренді для комерційного призначення (будівництва і 

обслуговування будівель торгівлі) плату за оренду встановити в розмірі  10 % 

від нормативної грошової оцінки за 1м2 в рік. 

5.1 Внести зміни в п. 9 «орендна плата» договору оренди землі за 

вищезазначеною адресою шляхом підписання додаткової угоди до договору 

оренди землі. 
 

 

6. Громадянину Ковальову Олександру Олександровичу  в с. Невкля по 

вул. Леніна, 38, земельна ділянка площею - 0,6632 га,  яка перебуває в оренді 

для виробничого призначення (розміщення та експлуатація основних, 

підсобних будівель та підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості) плату за оренду встановити в розмірі  3 % від нормативної 

грошової оцінки за 1м2 в рік. 

6.1 Внести зміни в п. 9 «орендна плата» договору оренди землі за 

вищезазначеною адресою шляхом підписання додаткової угоди до договору 

оренди землі. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію Городнянської міської ради з питань комунальної власності, 

земельних відносин та охорони природи. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                А.І. Богдан 


