
 

 

                                                                           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  

(вісімнадцята (36) сесія 7 скликання ) 

 

 

 
 

 

 

від  18 жовтня 2019 року 

        м. Городня 
 

Про внесення змін до договорів оренди 

землі для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за 

межами населених пунктів на землях 

Городнянської міської ради  
    

Розглянувши заяви про внесення змін до договорів оренди землі для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва, керуючись ст. 25,               

ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом 

України “Про оренду землі”, Земельним Кодексом України, Законом України 

«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та 

ст. 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) 

земельних ділянок власникам земельних часток (паїв), Городнянська міська 

рада           

                                           ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни в договір оренди землі від 25 квітня 2017 року 

укладений між  Городнянською районною державною адміністрацією та                 

ФОП Чопенко Мариною Володимирівною  для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва  за межами  с. Кузничі де сторону 

договору «Городнянська районна державна адміністрація» замінити на 

«Городнянська міська рада»; 

 п. 2.3 внести зміни щодо нормативно грошової оцінки відповідно до 

Витягів Держгеокадастру; 

 в п. 4.2.1 договору оренди землі внести зміни і встановити орендну плату 

відповідно до нормативно грошової оцінки. 

 п. 4.3 викласти в новій редакції «Орендна плата вноситься щомісяця 

протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем 

податкового (звітного) місяця на рахунок Городнянської міської ради» 

1.1 Вести зміни до договору оренди землі шляхом укладання додаткової 

угоди. 



1.2  Додаткова угода  щодо внесення змін до договору оренди земельної 

ділянки підлягає державній реєстрації в Державному реєстрі речових прав. 

1.3 Інші умови договору залишаються не змінними. 

 

2. 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 
 


