
 

                                                                                                        

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  технічних  документацій 

із землеустроющодо встановлення  

(відновлення) меж земельних ділянок в  

натурі (на місцевості) за межами населених 

пунктів на землях Городнянської міської ради 

 

Розглянувши  технічні  документації із землеустрою щодо встановлення  

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

населених пунктів Городнянського району 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  

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) при  передачі  їх  

в  оренду  для  ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва 

(01.01)  ПП «Городнянські аграрні інвестиції» за межами с. Кузничі 

Городнянського району загальною площею – 318,606 га  з  них ріллі – 318,606га  

а саме : 

1 площею 3,0601 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3436 

2 площею 3,0601 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3437 

3 площею 3,067 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3438 

4 площею 3,3059 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3439 

5 площею 3,2883 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3440 

6 площею 3,4372 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3441 

7 площею 3,2376 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3442 

8 площею 3,06 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3443 

9 площею 3,0631 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3444 

10 площею 3,094 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3445 



11 площею 3,0668 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3446 

12 площею 3,0601 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3447 

13 площею 3,5988 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3448 

14 площею 3,4813 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3449 

15 площею 3,4766 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3450 

16 площею 3,0761 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3451 

17 площею 3,06 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3452 

18 площею 3,0601 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3453 

19 площею 3,1884 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3454 

20 площею 3,539 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3455 

21 площею 3,4508 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3456 

22 площею 3,0602 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3457 

23 площею 3,06 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3458 

24 площею 3,0601 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3459 

25 площею 3,1196 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3460 

26 площею 3,0604 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3461 

27 площею 3,0602 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3462 

28 площею 3,0602 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3463 

29 площею 3,0677 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3464 

30 площею 3,0613 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3465 

31 площею 3,06 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3466 

32 площею 3,0601 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3467 

33 площею 3,0602 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3468 

34 площею 3,06 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3469 

35 площею 3,6193 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3470 

36 площею 3,1891 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3471 

37 площею 3,2833 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3472 

38 площею 3,3101 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3473 

39 площею 3,4778 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3474 

40 площею 3,3089 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3475 

41 площею 2,996 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3476 

42 площею 2,6799 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3477 

43 площею 2,3401 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3478 

44 площею 3,6059 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3479 

45 площею 3,3212 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3480 

46 площею 2,8301 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3481 

47 площею 2,6814 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3482 

48 площею 2,6701 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3483 

49 площею 3,5578 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3484 

50 площею 3,1093 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3485 



51 площею 3,0594 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3486 

52 площею 3,5502 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3487 

53 площею 3,4232 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3488 

54 площею 3,3725 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3489 

55 площею 3,618 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3490 

56 площею 3,6185 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3491 

57 площею 3,6186 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3492 

58 площею 3,0613 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3493 

59 площею 3,1671 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3494 

60 площею 3,2067 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3495 

61 площею 3,1339 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3496 

62 площею 3,4471 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3497 

63 площею 3,4968 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3498 

64 площею 3,7765 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3499 

65 площею 4,4176 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3500 

66 площею 3,8479 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3501 

67 площею 3,7836 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3502 

68 площею 3,6242 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3503 

69 площею 3,7843 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3504 

70 площею 3,6224 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3505 

71 площею 3,6171 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3506 

72 площею 3,0603 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3507 

73 площею 3,06 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3508 

74 площею 3,0602 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3509 

75 площею 3,1728 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3510 

76 площею 3,3943 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3511 

77 площею 3,6564 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3512 

78 площею 3,8508 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3513 

79 площею 4,1281 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3514 

80 площею 4,4176 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3515 

81 площею 2,6529 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3516 

82 площею 0,4074 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3517 

83 площею 0,4518 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3518 

84 площею 2,6082 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3519 

85 площею 3,0455 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3520 

86 площею 2,4703 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3521 

87 площею 0,3809 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3522 

88 площею 1,5651 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3523 

89 площею 1,7735 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3524 

90 площею 0,0517 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3525 



91 площею 2,8202 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3526 

92 площею 1,7592 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3528 

93 площею 1,2308 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3529 

94 площею 1,4162 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3530 

95 площею 1,6695 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3531 

96 площею 0,9406 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3532 

97 площею 2,1607 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3533 

98 площею 0,5145 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3534 

99 площею 2,5446 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3535 

100 площею 2,4556 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3536 

101 площею 2,4546 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3537 

102 площею 2,5902 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3538 

103 площею 1,0161 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3539 

104 площею 2,449 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3540 

105 площею 1,1552 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3541 

106 площею 3,2456 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3542 

107 площею 1,7026 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3543 

108 площею 2,3356 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3544 

109 площею 1,6955 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3545 

110 площею 2,2966 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3546 

111 площею 1,1372 га, рілля, кадастровий№ 7421485300:03:000:3547 

 

1.1. При  укладенні договору оренди, встановити строк оренди 15 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. Затвердити  технічну  документацію із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення)  меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на місцевості) при  передачі  

їх  в  оренду  для  ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва 

(01.01)  ТОВ «Етнопродукт» за межами с. Бутівка Городнянського району 

загальною площею – 66,4293 га  з  них ріллі – 66,4293 га  а саме : 

 

1 площею 2,23 га рілля Кадастровий № 7421410000:05:000:3650 

2 площею 2,2301 га рілля Кадастровий № 7421410000:05:000:3651 

3 площею 2,3861 га рілля Кадастровий № 7421410000:05:000:3652 

4 площею 2,2709 га рілля Кадастровий № 7421410000:05:000:3653 

5 площею 2,2570 га рілля Кадастровий № 7421410000:05:000:3654 



6 площею 2,2619 га рілля Кадастровий № 7421410000:05:000:3655 

7 площею 2,2305 га рілля Кадастровий № 7421410000:05:000:3656 

8 площею 2,2305 га рілля Кадастровий № 7421410000:05:000:3657 

9 площею 2,2304 га рілля Кадастровий № 7421410000:05:000:3658 

10 площею 2,2306 га рілля Кадастровий № 7421410000:05:000:3659 

11 площею 2,2398 га рілля Кадастровий № 7421410000:05:000:3660 

12 площею 2,2597 га рілля Кадастровий № 7421410000:05:000:3661 

13 площею 2,2307 га рілля Кадастровий № 7421410000:05:000:3662 

14 площею 2,4519 га рілля Кадастровий № 7421410000:05:000:3663 

15 площею 2,6041 га рілля Кадастровий № 7421410000:05:000:3664 

16 площею 0,6467 га рілля Кадастровий № 7421410000:05:000:3665 

17 площею 2,2292 га рілля Кадастровий № 7421410000:05:000:3666 

18 площею 2,5421 га рілля Кадастровий № 7421410000:05:000:3667 

19 площею 2,61 га рілля Кадастровий № 7421410000:05:000:3668 

20 площею 2,6103 га рілля Кадастровий № 7421410000:05:000:3669 

21 площею 2,6101 га рілля Кадастровий № 7421410000:05:000:3670 

22 площею 2,5636 га рілля Кадастровий № 7421410000:05:000:3671 

23 площею 2,3269 га рілля Кадастровий № 7421410000:05:000:3672 

24 площею 2,2293 га рілля Кадастровий № 7421410000:05:000:3673 

25 площею 1,5824 га рілля Кадастровий № 7421410000:05:000:3674 

26 площею 2,7436 га рілля Кадастровий № 7421410000:05:000:3675 

27 площею 2,5275 га рілля Кадастровий № 7421410000:05:000:3676 

28 площею  2,2650 га рілля Кадастровий № 7421410000:05:000:3677 

29 площею 2,5984 га рілля Кадастровий № 7421410000:05:000:3678 

 

2.1. При  укладенні договору оренди, встановити строк оренди 15 років. 

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

оцінки за 1м
2
 в рік. 

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

розмірі пропорційному сумі річної орендної плати на рахунок міського 

бюджету Городнянської міської ради. 

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

зміні. 

2.5. Договір оренди зареєструвати згідно норм чинного законодавства.          

 

3. 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  

 
 


