
                                   

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  

(тринадцята (31) сесія 7 скликання ) 

 

 

від  26 березня  2019 року 

        м. Городня 
 

Про затвердження технічних 

документації  із землеустрою 

щодо проведення нормативної 

грошової оцінки земель в межах 

населених пунктів на землях 

Городнянської міської ради  

 

 Розглянувши технічні документації із землеустрою щодо проведення 

нормативної грошової оцінки земель в межах населених пунктів на землях 

Городнянської міської ради, керуючись ст. 25, ст. 26 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”, Законом України «Про оцінку землі»  та 

Земельним Кодексом України, Городнянська міська рада 

                                                          

                                                                   В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити нормативну грошову оцінку  земель села Вокзал – 

Городня  Городнянського району Чернігівської області згідно технічні 

документації із землеустрою щодо проведення нормативної грошової оцінки 

земель села Вокзал – Городня, виготовлену ТОВ «Інститутом землеустрою та 

земельно-правових відносин». 

1.1  Затвердити базову вартість земель населеного пункту – 34,54 грн. за  

1м. кв., загальна площа становить – 191,0000 га. 

 

2. Затвердити нормативну грошову оцінку  земель села Альошинське  

Городнянського району Чернігівської області згідно технічні документації із 

землеустрою щодо проведення нормативної грошової оцінки земель                           

села Альошинське, виготовлену ТОВ «Інститутом землеустрою та земельно-

правових відносин». 

2.1  Затвердити базову вартість земель населеного пункту – 28,66 грн. за  

1 м. кв., загальна площа становить – 59,9000 га. 

 

3. Затвердити нормативну грошову оцінку  земель селища Ясенівка  

Городнянського району Чернігівської області згідно технічні документації із 

землеустрою щодо проведення нормативної грошової оцінки земель                           



селища Ясенівка, виготовлену ТОВ «Інститутом землеустрою та земельно-

правових відносин». 

3.1  Затвердити базову вартість земель населеного пункту – 31,68 грн. за  

1 м. кв., загальна площа становить – 31,0000 га. 

 

4. Затвердити нормативну грошову оцінку  земель села Павло-Іванівське 

Городнянського району Чернігівської області згідно технічні документації із 

землеустрою щодо проведення нормативної грошової оцінки земель                           

села Павло-Іванівське, виготовлену ТОВ «Інститутом землеустрою та 

земельно-правових відносин». 

4.1  Затвердити базову вартість земель населеного пункту – 23,94грн. за  

1 м. кв., загальна площа становить – 8,2522га. 

 

5. Затвердити нормативну грошову оцінку  земель села Студенець 

Городнянського району Чернігівської області згідно технічні документації із 

землеустрою щодо проведення нормативної грошової оцінки земель                           

села Студенець, виготовлену ТОВ «Інститутом землеустрою та земельно-

правових відносин». 

5.1  Затвердити базову вартість земель населеного пункту – 17,66грн. за  

1 м. кв., загальна площа становить – 11,6000га. 

 

6. Затвердити нормативну грошову оцінку  земель села Залісся 

Городнянського району Чернігівської області згідно технічні документації із 

землеустрою щодо проведення нормативної грошової оцінки земель                           

села Залісся, виготовлену ТОВ «Інститутом землеустрою та земельно-правових 

відносин». 

6.1  Затвердити базову вартість земель населеного пункту – 20,97 грн. за  

1 м. кв., загальна площа становить – 33,3000га. 

 

7. Затвердити нормативну грошову оцінку  земель села Перерост 

Городнянського району Чернігівської області згідно технічні документації із 

землеустрою щодо проведення нормативної грошової оцінки земель                           

села Перерост, виготовлену ТОВ «Інститутом землеустрою та земельно-

правових відносин». 

7.1  Затвердити базову вартість земель населеного пункту –16,40 грн. за  

1 м. кв., загальна площа становить – 14,5000 га. 

 

8. Затвердити нормативну грошову оцінку  земель села Черецьке 

Городнянського району Чернігівської області згідно технічні документації із 

землеустрою щодо проведення нормативної грошової оцінки земель                           

села Черецьке, виготовлену ТОВ «Інститутом землеустрою та земельно-

правових відносин». 

8.1  Затвердити базову вартість земель населеного пункту –26,90 грн. за  

1 м. кв., загальна площа становить – 46,4000 га. 

 

9. Затвердити нормативну грошову оцінку  земель села Картовецьке 

Городнянського району Чернігівської області згідно технічні документації із 

землеустрою щодо проведення нормативної грошової оцінки земель                           



села Картовецьке, виготовлену ТОВ «Інститутом землеустрою та земельно-

правових відносин». 

9.1  Затвердити базову вартість земель населеного пункту –17,96 грн. за  

1 м. кв., загальна площа становить – 26,0000 га. 

 

10. Затвердити нормативну грошову оцінку  земель села Сутоки 

Городнянського району Чернігівської області згідно технічні документації із 

землеустрою щодо проведення нормативної грошової оцінки земель                           

села Сутоки, виготовлену ТОВ «Інститутом землеустрою та земельно-правових 

відносин». 

10.1  Затвердити базову вартість земель населеного пункту –29,76 грн. за  

1 м. кв., загальна площа становить – 28,1000 га. 

 

11. Затвердити нормативну грошову оцінку  земель села Минаївщина 

Городнянського району Чернігівської області згідно технічні документації із 

землеустрою щодо проведення нормативної грошової оцінки земель                           

села Минаївщина, виготовлену ТОВ «Інститутом землеустрою та земельно-

правових відносин». 

11.1  Затвердити базову вартість земель населеного пункту –26,94 грн. за  

1 м. кв., загальна площа становить – 31,4000 га. 

 

12. Затвердити нормативну грошову оцінку  земель села Невкля 

Городнянського району Чернігівської області згідно технічні документації із 

землеустрою щодо проведення нормативної грошової оцінки земель                           

села Невкля, виготовлену ТОВ «Інститутом землеустрою та земельно-правових 

відносин». 

12.1  Затвердити базову вартість земель населеного пункту –35,58 грн. за  

1 м. кв., загальна площа становить – 132,6000 га. 

 

13. Затвердити нормативну грошову оцінку  земель села Лютіж 

Городнянського району Чернігівської області згідно технічні документації із 

землеустрою щодо проведення нормативної грошової оцінки земель                           

села Лютіж, виготовлену ТОВ «Інститутом землеустрою та земельно-правових 

відносин». 

13.1  Затвердити базову вартість земель населеного пункту –32,34 грн. за  

1 м. кв., загальна площа становить – 28,4000 га. 

 

14. Затвердити нормативну грошову оцінку  земель села Слобода 

Городнянського району Чернігівської області згідно технічні документації із 

землеустрою щодо проведення нормативної грошової оцінки земель                           

села Слобода, виготовлену ТОВ «Інститутом землеустрою та земельно-

правових відносин». 

14.1  Затвердити базову вартість земель населеного пункту –26,52 грн. за  

1 м. кв., загальна площа становить – 61,9000 га. 

 

15. Затвердити нормативну грошову оцінку  земель села Здрягівка 

Городнянського району Чернігівської області згідно технічні документації із 

землеустрою щодо проведення нормативної грошової оцінки земель                           



села Здрягівка, виготовлену ТОВ «Інститутом землеустрою та земельно-

правових відносин». 

15.1  Затвердити базову вартість земель населеного пункту –33,50 грн. за  

1 м. кв., загальна площа становить – 88,7000 га. 

 

16. Затвердити нормативну грошову оцінку  земель села Берилівка 

Городнянського району Чернігівської області згідно технічні документації із 

землеустрою щодо проведення нормативної грошової оцінки земель                           

села Берилівка, виготовлену ТОВ «Інститутом землеустрою та земельно-

правових відносин». 

16.1  Затвердити базову вартість земель населеного пункту –33,16 грн. за  

1 м. кв., загальна площа становить – 62,2000 га. 

 

17. Затвердити нормативну грошову оцінку  земель села Гасичівка 

Городнянського району Чернігівської області згідно технічні документації із 

землеустрою щодо проведення нормативної грошової оцінки земель                           

села Гасичівка, виготовлену ТОВ «Інститутом землеустрою та земельно-

правових відносин». 

17.1  Затвердити базову вартість земель населеного пункту –28,02 грн. за  

1 м. кв., загальна площа становить – 41,8000 га. 

 

18. Затвердити нормативну грошову оцінку  земель села Травневе 

Городнянського району Чернігівської області згідно технічні документації із 

землеустрою щодо проведення нормативної грошової оцінки земель                           

села Травневе, виготовлену ТОВ «Інститутом землеустрою та земельно-

правових відносин». 

18.1  Затвердити базову вартість земель населеного пункту –30,92 грн. за  

1 м. кв., загальна площа становить – 56,7000 га. 

 

19. Затвердити нормативну грошову оцінку  земель селища Зелене 

Городнянського району Чернігівської області згідно технічні документації із 

землеустрою щодо проведення нормативної грошової оцінки земель                           

селища Зелене, виготовлену ТОВ «Інститутом землеустрою та земельно-

правових відносин». 

19.1  Затвердити базову вартість земель населеного пункту –12,12 грн. за  

1 м. кв., загальна площа становить – 21,6000 га. 

 

20.  Ввести в дію технічні документації з нормативної грошової оцінки 

земель населених пунктів згідно норм чинного законодавства. 

 

21. 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  

 


