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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  

 (шістнадцята (34) сесія 7 скликання ) 

 

 

 

 

 

від  01 серпня 2019 року 

        м. Городня 
 

Про надання дозволу на розроблення 

технічних документацій  із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж  

земельних ділянок в натурі (на місцевості)  

за межами населених пунктів на землях  

Городнянської міської ради 
 

 Розглянувши заяву  та додані документи щодо надання дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) за межами 

населених пунктів на землях  Городнянської міської ради, керуючись ст. 25, 26 

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

“Про оренду землі”, Земельним кодексом України, статтями 3, 5 Закону 

України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 

власникам земельних часток (паїв) Городнянська міська рада   

  

                                                   ВИРІШИЛА:        

                                          

1. Надати дозвіл ТОВ «ТД «Ратібор» на розроблення технічних 

документацій  із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) згідно договорів оренди землі:  

- від 20 липня 2015 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та ТОВ «ТД «Ратібор» на землі 

сільськогосподарського призначення – не витребувані земельні частки (паї) за 

межами населеного пункту м. Городня на території  Городнянської міської ради 

площею – 119,8568 га – рілля; 



- від 11 квітня 2016 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та ТОВ «ТД «Ратібор» на землі 

сільськогосподарського призначення – не витребувані земельні частки (паї) за 

межами населеного пункту м. Городня на території  Городнянської міської ради 

площею – 46,4636 га – рілля; 

- від 18 квітня 2016 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та ТОВ «ТД «Ратібор» на землі 

сільськогосподарського призначення – не витребувані земельні частки (паї) за 

межами населеного пункту м. Городня на території  Городнянської міської ради 

площею – 32,2427 га – рілля; 

 

2. Надати дозвіл ПрАТ «Етнопродукт» на розроблення технічних 

документацій  із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) згідно договорів оренди землі:  

- від 15 вересня 2014 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та ПрАТ «Етнопродукт» на землі 

сільськогосподарського призначення – не витребувані земельні частки (паї) за 

межами населеного пункту с. Хотівля  на території  Городнянської міської ради 

площею – 145,2530 га – рілля; 

 

3. Надати дозвіл ПП «Городнянським Аграрним Інвестиціям» на 

розроблення технічних документацій  із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) згідно договорів 

оренди землі:  

- від 30 червня 2008 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та ПП «Городнянським Аграрним Інвестиціям» на 

землі сільськогосподарського призначення – не витребувані земельні частки 

(паї) за межами населеного пункту с. Кузничі на території  Городнянської 

міської ради площею – 101,5866 га – рілля; 

- від 30 червня 2008 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та ПП «Городнянським Аграрним Інвестиціям» на 

землі сільськогосподарського призначення – не витребувані земельні частки 

(паї) за межами населеного пункту с. Кузничі на території  Городнянської 

міської ради площею – 4,5432 га – рілля; 

- від 30 червня 2008 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та ПП «Городнянським Аграрним Інвестиціям» на 

землі сільськогосподарського призначення – не витребувані земельні частки 

(паї) за межами населеного пункту с. Кузничі на території  Городнянської 

міської ради площею – 16,5536 га – рілля; 

- від 30 червня 2008 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та ПП «Городнянським Аграрним Інвестиціям» на 

землі сільськогосподарського призначення – не витребувані земельні частки 



(паї) за межами населеного пункту с. Кузничі на території  Городнянської 

міської ради площею – 99,9576 га – рілля; 

- від 30 червня 2008 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та ПП «Городнянським Аграрним Інвестиціям» на 

землі сільськогосподарського призначення – не витребувані земельні частки 

(паї) за межами населеного пункту с. Кузничі на території  Городнянської 

міської ради площею – 106,5788га – рілля; 

- від 30 червня 2008 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та ПП «Городнянським Аграрним Інвестиціям» на 

землі сільськогосподарського призначення – не витребувані земельні частки 

(паї) за межами населеного пункту с. Кузничі на території  Городнянської 

міської ради площею – 31,8215 га – рілля; 

- від 30 червня 2008 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та ПП «Городнянським Аграрним Інвестиціям» на 

землі сільськогосподарського призначення – не витребувані земельні частки 

(паї) за межами населеного пункту с. Кузничі на території  Городнянської 

міської ради площею – 87,6326 га – рілля; 

- від 30 червня 2008 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та ПП «Городнянським Аграрним Інвестиціям» на 

землі сільськогосподарського призначення – не витребувані земельні частки 

(паї) за межами населеного пункту с. Кузничі на території  Городнянської 

міської ради площею – 34,8941 га – рілля; 

- від 30 червня 2008 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та ПП «Городнянським Аграрним Інвестиціям» на 

землі сільськогосподарського призначення – не витребувані земельні частки 

(паї) за межами населеного пункту с. Кузничі на території  Городнянської 

міської ради площею – 39,0677 га – рілля; 

- від 30 червня 2008 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та ПП «Городнянським Аграрним Інвестиціям» на 

землі сільськогосподарського призначення – не витребувані земельні частки 

(паї) за межами населеного пункту с. Кузничі на території  Городнянської 

міської ради площею – 3,7517 га – рілля; 

 

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

Городнянської міської ради з питань комунальної власності, земельних 

відносин та охорони природи. 

 

 

 

Секретар ради                                                                                       С.А. Більська 

 


