
                                                                                              

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  

 (сімнадцята (35) сесія 7 скликання ) 

 

від  12 вересня 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 заяви  та додані документи щодо надання дозволу на 

виготовлення технічних документацій 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 ФГ «ЛЬОН-КАНАТ» на розроблення технічної 

документації  із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) згідно договору оренди землі:  

- від 15 жовтня 2015 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та ФГ «ЛЬОН-КАНАТ» на землі 

сільськогосподарського призначення – не витребувані земельні частки (паї) за 

межами населеного пункту с. Кузничі  на території  Городнянської міської ради 

площею – 39,3516 га – рілля; 

 

2. Надати дозвіл ФГ «ЛЬОН-КАНАТ» на розроблення технічної 

документації  із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) згідно договору оренди землі:  

- від 15 грудня 2015 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та ФГ «ЛЬОН-КАНАТ» на землі 



сільськогосподарського призначення – не витребувані земельні частки (паї) за 

межами населеного пункту с. Павло-Іванівське  на території  Городнянської 

міської ради площею – 139,4400 га – рілля; 

 

3. Надати дозвіл ФГ «ЛЬОН-КАНАТ» на розроблення технічних 

документацій  із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

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

- від 12 лютого 2014 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та ФГ «ЛЬОН-КАНАТ» на землі 

сільськогосподарського призначення – не витребувані земельні частки (паї) за 

межами населеного пункту с. Смичин на території  Городнянської міської ради 

площею – 2,4190 га – рілля; 

- від 12 лютого 2014 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та ФГ «ЛЬОН-КАНАТ» на землі 

сільськогосподарського призначення – не витребувані земельні частки (паї) за 

межами населеного пункту с. Смичин на території  Городнянської міської ради 

площею – 1,8453 га – рілля; 

- від 18 лютого 2014 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та ФГ «ЛЬОН-КАНАТ» на землі 

сільськогосподарського призначення – не витребувані земельні частки (паї) за 

межами населеного пункту с. Смичин на території  Городнянської міської ради 

площею – 1,8453 га – рілля; 

- від 18 лютого 2014 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та ФГ «ЛЬОН-КАНАТ» на землі 

сільськогосподарського призначення – не витребувані земельні частки (паї) за 

межами населеного пункту с. Смичин на території  Городнянської міської ради 

площею – 3,5940 га – рілля; 

- від 18 лютого 2014 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та ФГ «ЛЬОН-КАНАТ» на землі 

сільськогосподарського призначення – не витребувані земельні частки (паї) за 

межами населеного пункту с. Смичин на території  Городнянської міської ради 

площею – 1,8518 га – рілля; 

- від 18 лютого 2014 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та ФГ «ЛЬОН-КАНАТ» на землі 

сільськогосподарського призначення – не витребувані земельні частки (паї) за 

межами населеного пункту с. Смичин на території  Городнянської міської ради 

площею – 4,2280 га – рілля; 

- від 18 лютого 2014 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та ФГ «ЛЬОН-КАНАТ» на землі 

сільськогосподарського призначення – не витребувані земельні частки (паї) за 

межами населеного пункту с. Смичин на території  Городнянської міської ради 

площею – 4,1488 га – рілля; 



- від 18 лютого 2014 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та ФГ «ЛЬОН-КАНАТ» на землі 

сільськогосподарського призначення – не витребувані земельні частки (паї) за 

межами населеного пункту с. Смичин на території  Городнянської міської ради 

площею – 1,8451 га – рілля; 

- від 18 лютого 2014 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та ФГ «ЛЬОН-КАНАТ» на землі 

сільськогосподарського призначення – не витребувані земельні частки (паї) за 

межами населеного пункту с. Смичин на території  Городнянської міської ради 

площею – 3,6131 га – рілля; 

- від 18 лютого 2014 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та ФГ «ЛЬОН-КАНАТ» на землі 

сільськогосподарського призначення – не витребувані земельні частки (паї) за 

межами населеного пункту с. Смичин на території  Городнянської міської ради 

площею – 3,5934 га – рілля; 

- від 18 лютого 2014 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та ФГ «ЛЬОН-КАНАТ» на землі 

сільськогосподарського призначення – не витребувані земельні частки (паї) за 

межами населеного пункту с. Смичин на території  Городнянської міської ради 

площею – 2,2758 га – рілля; 

- від 18 лютого 2014 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та ФГ «ЛЬОН-КАНАТ» на землі 

сільськогосподарського призначення – не витребувані земельні частки (паї) за 

межами населеного пункту с. Смичин на території  Городнянської міської ради 

площею – 2,2759 га – рілля; 

- від 18 лютого 2014 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та ФГ «ЛЬОН-КАНАТ» на землі 

сільськогосподарського призначення – не витребувані земельні частки (паї) за 

межами населеного пункту с. Смичин на території  Городнянської міської ради 

площею – 3,6173 га – рілля; 

- від 18 лютого 2014 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та ФГ «ЛЬОН-КАНАТ» на землі 

сільськогосподарського призначення – не витребувані земельні частки (паї) за 

межами населеного пункту с. Смичин на території  Городнянської міської ради 

площею – 3,5935 га – рілля; 

- від 18 лютого 2014 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та ФГ «ЛЬОН-КАНАТ» на землі 

сільськогосподарського призначення – не витребувані земельні частки (паї) за 

межами населеного пункту с. Смичин на території  Городнянської міської ради 

площею – 3,5933 га – рілля; 

- від 18 лютого 2014 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та ФГ «ЛЬОН-КАНАТ» на землі 

сільськогосподарського призначення – не витребувані земельні частки (паї) за 



межами населеного пункту с. Смичин на території  Городнянської міської ради 

площею – 1,8025 га – рілля; 

- від 18 лютого 2014 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та ФГ «ЛЬОН-КАНАТ» на землі 

сільськогосподарського призначення – не витребувані земельні частки (паї) за 

межами населеного пункту с. Смичин на території  Городнянської міської ради 

площею – 3,9524 га – рілля; 

- від 18 лютого 2014 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та ФГ «ЛЬОН-КАНАТ» на землі 

сільськогосподарського призначення – не витребувані земельні частки (паї) за 

межами населеного пункту с. Смичин на території  Городнянської міської ради 

площею – 3,5983 га – рілля; 

- від 18 лютого 2014 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та ФГ «ЛЬОН-КАНАТ» на землі 

сільськогосподарського призначення – не витребувані земельні частки (паї) за 

межами населеного пункту с. Смичин на території  Городнянської міської ради 

площею – 4,6086 га – рілля; 

- від 18 лютого 2014 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та ФГ «ЛЬОН-КАНАТ» на землі 

сільськогосподарського призначення – не витребувані земельні частки (паї) за 

межами населеного пункту с. Смичин на території  Городнянської міської ради 

площею – 3,8862 га – рілля; 

- від 18 лютого 2014 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та ФГ «ЛЬОН-КАНАТ» на землі 

сільськогосподарського призначення – не витребувані земельні частки (паї) за 

межами населеного пункту с. Смичин на території  Городнянської міської ради 

площею – 3,5984 га – рілля; 

- від 18 лютого 2014 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та ФГ «ЛЬОН-КАНАТ» на землі 

сільськогосподарського призначення – не витребувані земельні частки (паї) за 

межами населеного пункту с. Смичин на території  Городнянської міської ради 

площею – 3,5983 га – рілля; 

- від 18 лютого 2014 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та ФГ «ЛЬОН-КАНАТ» на землі 

сільськогосподарського призначення – не витребувані земельні частки (паї) за 

межами населеного пункту с. Смичин на території  Городнянської міської ради 

площею – 2,2083 га – рілля; 

4. Надати дозвіл ТОВ «ТД  «Ратібор» на розроблення технічної 

документації  із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) згідно договору оренди землі:  

- від 01 липня 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 с. Хрипівка  на території  Городнянської міської 

ради площею – 46,7254 га – рілля; 

- від 18 травня 2017 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та ТОВ «ТД  «Ратібор» на землі 

сільськогосподарського призначення – не витребувані земельні частки (паї) за 

межами населеного пункту с. Хрипівка  на території  Городнянської міської 

ради площею – 26,2576 га – рілля. 

 

5. Надати  дозвіл  СГВК  «Зоря»  на розроблення технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) згідно договору оренди землі:  

- від 24 березня 2015 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією  та  СГВК  «Зоря»  на землі сільськогосподарського 

призначення – не витребувані земельні частки (паї) за межами населеного 

пункту  с. Хрипівка  на  території  Городнянської міської ради площею – 

70,5094 га – рілля; 

- від 05 травня 2017 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією  та  СГВК  «Зоря»  на землі сільськогосподарського 

призначення – не витребувані земельні частки (паї) за межами населеного 

пункту  с. Хрипівка  на  території  Городнянської міської ради площею – 

152,6272 га – рілля; 

- від 17 жовтня 2017 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією  та  СГВК  «Зоря»  на землі сільськогосподарського 

призначення – не витребувані земельні частки (паї) за межами населеного 

пункту  с. Пекурівка на  території  Городнянської міської ради площею – 

35,9584 га – рілля; 

 

6. Надати  дозвіл  ТОВ  «Етнопродукт»  на розроблення технічної 

документації  із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) згідно договору оренди землі:  

- від 09 листопада 2015 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та ТОВ «Етнопродукт» на землі 

сільськогосподарського призначення – не витребувані земельні частки (паї) за 

межами населеного пункту  на  території  Городнянської міської ради площею – 

90,8800 га – рілля; 

 

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 


