
 

                                                                                                                  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  затвердження  технічної  документації 

із    землеустрою   щодо   встановлення   меж 

земельних  ділянок  в натурі (невитребуваних 

земельних   часток   (паїв))   при   передачі   їх 

в оренду на землях Городнянської міської ради 

 

Розглянувши заяву та технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)  невитребуваних 

земельних часток (паїв) при передачі їх в оренду, керуючись ст. 25, ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України 

«Про оренду землі», Законом України «Про порядок виділення в натурі (на 

місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», Законом 

України «Про землеустрій», Земельним кодексом України, Городнянська міська 

рада                                                            

 

                                               ВИРІШИЛА:     

1. Затвердити  технічну  документацію  із землеустрою щодо 

встановлення  меж   земельної   ділянки  в  натурі  (на місцевості)  не 

витребуваних  земельних  часток  (паїв)  при  передачі  їх  в  оренду  для  

ведення товарного сільськогосподарського виробництва (01.01)                         

ТОВ  «Етнопродукт»  за  межами с. Бутівка  Городнянського району загальною 

площею – 285,4221 га  з  них рілля – 285,4221 га,  а саме : 

 

1.площею 4,4107 га, рілля, кадастровий № 7421481200:04:000:1242 

2. площею 4,3964 га, рілля, кадастровий № 7421481200:04:000:1243 

3. площею 4,3752 га, рілля, кадастровий № 7421481200:04:000:1244 

4. площею 4,3669 га, рілля, кадастровий № 7421481200:04:000:1245 

5. площею 4,4046 га,  рілля, кадастровий № 7421481200:04:000:1246 

6. площею 4,4035 га,  рілля, кадастровий № 7421481200:04:000:1247 

7. площею 4,4111 га, рілля, кадастровий № 7421481200:04:000:1248 

8. площею 4,4554 га, рілля, кадастровий № 7421481200:04:000:1249 



9.  площею 4,4492 га, рілля, кадастровий № 7421481200:04:000:1250 

10. площею 4,4773 га, рілля, кадастровий № 7421481200:04:000:1251 

11. площею 4,4580 га, рілля, кадастровий № 7421481200:04:000:1252 

12. площею 4,4545 га, рілля, кадастровий № 7421481200:04:000:1253 

13. площею 4,4492 га, рілля, кадастровий № 7421481200:04:000:1254 

14. площею 4,4501 га, рілля, кадастровий № 7421481200:04:000:1255 

15. площею 4,4603 га, рілля, кадастровий № 7421481200:04:000:1256 

16. площею 4,4538 га, рілля, кадастровий № 7421481200:04:000:1257 

17. площею 4,4577 га, рілля, кадастровий № 7421481200:04:000:1258 

18. площею 4,4656 га, рілля, кадастровий № 7421481200:04:000:1260 

19. площею 4,4550  га, рілля, кадастровий № 7421481200:04:000:1261 

20. площею 4,4598 га, рілля, кадастровий № 7421481200:04:000:1262 

21. площею 4,4576 га, рілля, кадастровий № 7421481200:04:000:1263 

22. площею 4,4591 га, рілля, кадастровий № 7421481200:04:000:1264 

23. площею 4,4478 га, рілля, кадастровий №  7421481200:04:000:1265 

24. площею 4,4062 га, рілля, кадастровий № 7421481200:04:000:1266 

25. площею 4,4103 га, рілля, кадастровий № 7421481200:04:000:1267 

26. площею 4,7410 га, рілля, кадастровий № 7421481200:04:000:1268 

27. площею 4,6388 га, рілля, кадастровий № 7421481200:04:000:1269 

28. площею 4,6150 га, рілля, кадастровий №  7421481200:04:000:1270 

       29. площею 4,5937  га,   рілля, кадастровий   №  7421481200:04:000:1271 

30. площею 4,5908 га, рілля, кадастровий № 7421481200:04:000:1272 

31. площею 4,5843 га, рілля, кадастровий № 7421481200:04:000:1273 

32. площею 4,6027 га, рілля, кадастровий № 7421481200:04:000:1274 

33. площею 4,5895 га, рілля, кадастровий № 7421481200:04:000:1275 

34. площею 4,5911 га, рілля, кадастровий № 7421481200:04:000:1276 

35. площею 4,6352 га, рілля, кадастровий № 7421481200:04:000:1277 

36. площею 4,6065 га, рілля, кадастровий № 7421481200:04:000:1278 

37. площею 4,5923 га, рілля, кадастровий № 7421481200:04:000:1279 

38. площею 4,5928 га, рілля, кадастровий № 7421481200:04:000:1280 

39. площею 4,5747 га, рілля, кадастровий № 7421481200:04:000:1281 

40. площею 4,5828 га, рілля, кадастровий № 7421481200:04:000:1282 

       41. площею  4,5777 га, рілля,   кадастровий   №  7421481200:04:000:1283 

42. площею 4,5866 га, рілля, кадастровий № 7421481200:04:000:1284 

43. площею 4,5873 га, рілля, кадастровий № 7421481200:04:000:1285 

44. площею 4,5910 га, рілля, кадастровий № 7421481200:04:000:1286 

45. площею 4,5930 га, рілля, кадастровий № 7421481200:04:000:1287 

46. площею 4,6415 га, рілля, кадастровий № 7421481200:04:000:1288 

47. площею 6,4707 га, рілля, кадастровий № 7421481200:04:000:1289 

48. площею 5,4095 га, рілля, кадастровий № 7421481200:04:000:1290 

49. площею 4,5825 га, рілля, кадастровий № 7421481200:04:000:1291 

50. площею 4,5865 га, рілля, кадастровий № 7421481200:04:000:1292 

51. площею 4,5866 га, рілля, кадастровий № 7421481200:04:000:1293 

       52. площею  4,5861 га,  рілля, кадастровий  №  7421481200:04:000:1294 

53. площею 4,5735 га, рілля, кадастровий № 7421481200:04:000:1295 



54. площею 4,5885 га, рілля, кадастровий № 7421481200:04:000:1296 

55. площею 4,6096 га, рілля, кадастровий № 7421481200:04:000:1297 

56. площею 4,5908 га, рілля, кадастровий № 7421481200:04:000:1298 

57. площею 4,5976 га, рілля, кадастровий № 7421481200:04:000:1299 

58. площею 4,7212 га, рілля, кадастровий № 7421481200:04:000:1300 

59. площею 4,5937 га, рілля, кадастровий № 7421481200:04:000:1301 

60. площею 4,5919 га, рілля, кадастровий № 7421481200:04:000:1302 

61. площею 5,4322 га, рілля, кадастровий № 7421481200:04:000:1303 

62. площею 5,2976 га, рілля, кадастровий № 7421481200:04:000:1304 

 

1.1. При  укладенні договору оренди, встановити строк оренди 10 років. 

1.2. Плату за оренду встановити в розмірі  6 % від нормативної грошової 

оцінки за 1м
2
 в рік. 

1.3. Плату за оренду вносити щомісячно до 30 числа поточного місяця в 

розмірі пропорційному сумі річної орендної плати на рахунок міського 

бюджету Городнянської міської ради. 

1.4. В зв’язку зі зміною діючого законодавства орендна плата підлягає 

зміні. 

1.5. Договір оренди зареєструвати згідно норм чинного законодавства 

 

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 

 
 


