
                                                                                    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  

 (десята (28) сесія 7 скликання) 

 

 

 

 

 

від  06 грудня 2018 року 

        м. Городня 

 

Про проведення грошової  

оцінки земель населених 

пунктівГороднянської  

міської ради 

 

В зв’язку з закінченням строку дії нормативної грошової оцінки земель, 

яка проводиться відповідно до державних стандартів, норм, правил, а також 

інших нормативно-правових актів на землях усіх категорій та форм власності 

розташованих у межах населених пунктів незалежно від їх цільового 

призначення - не рідше ніж один раз на 5 - 7 років, керуючись ст. 25, ст. 26 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України 

“Про оцінку земель”, Земельним Кодексом України, Городнянська міська 

рада                                                 

 

                                           ВИРІШИЛА: 

 

 1. Провести нормативну грошову оцінку земель населеного пункту  

с. Минаївщина, Городнянського району Чернігівської області. 

1.1 Виготовлену технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земель с. Минаївщина, Городнянського району Чернігівської області та 

базову вартість земель населеного пункту затвердити на сесії міської ради. 

 

2.  Провести  нормативну  грошову оцінку земель  населеного  пункту  

с. Залісся, Городнянського району Чернігівської області. 

2.1 Виготовлену технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земель с. Залісся, Городнянського району Чернігівської області та базову 

вартість  земель  населеного пункту  затвердити  на  сесії міської ради. 

 



3.  Провести  нормативну  грошову оцінку земель  населеного  пункту  

с. Альошинське, Городнянського району Чернігівської області. 

3.1 Виготовлену технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земель с. Альошинське, Городнянського району Чернігівської області та 

базову вартість  земель  населеного пункту  затвердити  на  сесії міської ради. 

 

4.  Провести  нормативну  грошову оцінку земель  населеного  пункту  

с. Травневе, Городнянського району Чернігівської області. 

4.1 Виготовлену технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земель с. Травневе, Городнянського району Чернігівської області та базову 

вартість  земель  населеного пункту  затвердити  на  сесії міської ради. 

 

5.  Провести  нормативну  грошову оцінку земель  населеного  пункту  

с. Невкля, Городнянського району Чернігівської області. 

5.1 Виготовлену технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земель с. Невкля, Городнянського району Чернігівської області та базову 

вартість  земель  населеного пункту  затвердити  на  сесії міської ради. 

 

6.  Провести  нормативну  грошову оцінку земель  населеного  пункту  

с. Лютіж, Городнянського району Чернігівської області. 

6.1 Виготовлену технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земель с. Лютіж, Городнянського району Чернігівської області та базову 

вартість  земель  населеного пункту  затвердити  на  сесії міської ради. 

 

7.  Провести  нормативну  грошову оцінку земель  населеного  пункту  

с. Перерост, Городнянського району Чернігівської області. 

7.1 Виготовлену технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земель с. Перерост, Городнянського району Чернігівської області та базову 

вартість  земель  населеного пункту  затвердити  на  сесії міської ради. 

 

8.  Провести  нормативну  грошову оцінку земель  населеного  пункту  

с. Черецьке, Городнянського району Чернігівської області. 

8.1 Виготовлену технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земель с. Черецьке, Городнянського району Чернігівської області та базову 

вартість  земель  населеного пункту  затвердити  на  сесії міської ради. 

 

9.  Провести  нормативну  грошову оцінку земель  населеного  пункту  

с. Студенець, Городнянського району Чернігівської області. 

9.1 Виготовлену технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земель с. Студенець, Городнянського району Чернігівської області та базову 

вартість  земель  населеного пункту  затвердити  на  сесії міської ради. 

 

10.  Провести  нормативну  грошову оцінку земель  населеного  пункту  

с. Здрягівка, Городнянського району Чернігівської області. 



10.1 Виготовлену технічну документацію з нормативної грошової 

оцінки земель с. Здрягівка, Городнянського району Чернігівської області та 

базову вартість  земель  населеного пункту  затвердити  на  сесії міської ради. 

 

11.  Провести  нормативну  грошову оцінку земель  населеного  пункту  

с. Слобода, Городнянського району Чернігівської області. 

11.1 Виготовлену технічну документацію з нормативної грошової 

оцінки земель с. Слобода, Городнянського району Чернігівської області та 

базову вартість  земель  населеного пункту  затвердити  на  сесії міської ради. 

 

12.  Провести  нормативну  грошову оцінку земель  населеного  пункту  

с. Гасичівка, Городнянського району Чернігівської області. 

12.1 Виготовлену технічну документацію з нормативної грошової 

оцінки земель с. Гасичівка, Городнянського району Чернігівської області та 

базову вартість  земель  населеного пункту  затвердити  на  сесії міської ради. 

 

13.  Провести  нормативну  грошову оцінку земель  населеного  пункту  

с. Сутоки, Городнянського району Чернігівської області. 

13.1 Виготовлену технічну документацію з нормативної грошової 

оцінки земель с. Сутоки, Городнянського району Чернігівської області та 

базову вартість  земель  населеного пункту  затвердити  на  сесії міської ради. 

 

14.  Провести  нормативну  грошову оцінку земель  населеного  пункту  

с. Берилівка, Городнянського району Чернігівської області. 

14.1 Виготовлену технічну документацію з нормативної грошової 

оцінки земель с. Берилівка, Городнянського району Чернігівської області та 

базову вартість  земель  населеного пункту  затвердити  на  сесії міської ради. 

 

15.  Провести  нормативну  грошову оцінку земель  населеного  пункту  

с. Картовецьке, Городнянського району Чернігівської області. 

15.1 Виготовлену технічну документацію з нормативної грошової 

оцінки земель с. Картовецьке, Городнянського району Чернігівської області 

та базову вартість  земель  населеного пункту  затвердити  на  сесії міської 

ради. 

 

16.  Провести  нормативну  грошову оцінку земель  населеного  пункту  

с. Зелене, Городнянського району Чернігівської області. 

16.1 Виготовлену технічну документацію з нормативної грошової 

оцінки земель с. Зелене, Городнянського району Чернігівської області та 

базову вартість  земель  населеного пункту  затвердити  на  сесії міської ради. 

 

17.  Провести  нормативну  грошову оцінку земель  населеного  пункту  

с. Вокзал - Городня, Городнянського району Чернігівської області. 

17.1 Виготовлену технічну документацію з нормативної грошової 

оцінки земель с. Вокзал - городня, Городнянського району Чернігівської 



області та базову вартість  земель  населеного пункту  затвердити  на  сесії 

міської ради. 

 

18.  Провести  нормативну  грошову оцінку земель  населеного  пункту  

с. Павло - Іванівське, Городнянського району Чернігівської області. 

18.1 Виготовлену технічну документацію з нормативної грошової 

оцінки земель с. Павло - Іванівське, Городнянського району Чернігівської 

області та базову вартість  земель  населеного пункту  затвердити  на  сесії 

міської ради. 

 

19.  Провести  нормативну  грошову оцінку земель  населеного  пункту  

с. Ясенівка, Городнянського району Чернігівської області. 

19.1 Виготовлену технічну документацію з нормативної грошової 

оцінки земель с. Ясенівка, Городнянського району Чернігівської області та 

базову вартість  земель  населеного пункту  затвердити  на  сесії міської ради. 

 

20. 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 
 


