
 

                                                                                                                  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  

 (двадцята  (38) сесія 7 скликання ) 

 

 

 

від  23 грудня 2019 року 

        м. Городня 

 

Про внесення змін до договорів оренди  

землі сільськогосподарського призначення 

на землях Городнянської міської ради   

 

 Розглянувши клопотання про внесення змін до договорів оренди землі 

сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів 

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

самоврядування в Україні”,  Земельним Кодексом України,  пунктом 11 

прикінцевих положень Закону України «Про державний бюджет України на 

2018 році»  та розпорядженням  КМУ  від  31 січня 2018 року № 60 – р, 

Городнянська міська рада 

                                                          

                                                       В И Р І Ш И Л А : 

 

1.  Встановити річний розмір орендної плати за користування земельною 

ділянкою площею – 122,5049 га на правах оренди відповідно до договору 

оренди заключного між Городнянською районною державною адміністрацією 

та гр. Сакун (Бондаренко) Аліною Олегівною від 20.02.2012 року в розмірі 5 % 

від нормативної грошової оцінки шляхом заключення додаткових угод.  

 

2.  Встановити річний розмір орендної плати за користування земельною 

ділянкою площею – 76,6169 га на правах оренди відповідно до договору оренди 

заключного між Городнянською районною державною адміністрацією та                 

гр. Сакун (Бондаренко) Аліною Олегівною від 20.02.2012 року в розмірі 5 % від 

нормативної грошової оцінки шляхом заключення додаткових угод.  

 

3.  Встановити річний розмір орендної плати за користування земельною 

ділянкою площею – 80,0222 га на правах оренди відповідно до договору оренди 

заключного між Городнянською районною державною адміністрацією та                

гр. Бондаренко Олегом Івановичем від 13.07.2012 року в розмірі 5 % від 

нормативної грошової оцінки шляхом заключення додаткових угод.  

 



4.  Встановити річний розмір орендної плати за користування земельною 

ділянкою площею – 0,9328 га на правах оренди відповідно до договору оренди 

заключного між Городнянською районною державною адміністрацією та                

ФГ «Зоряне»  від 25.03.2019 року в розмірі 5 % від нормативної грошової 

оцінки шляхом заключення додаткових угод.  

 

5. Інші умови вищезазначеного договору,  не порушені в цій Угоді, 

залишаються незмінними, і сторони підтверджують  щодо них свої 

зобов’язання. 

 

6. 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  


