
                                               

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  

 (двадцять перша  (39) сесія 7 скликання ) 

 

від  05 лютого  2020 року 

        м. Городня 

 

Про внесення змін до рішення 

дев’ятнадцятої  (37) сесії Городнянської 

міської ради 7 скликання від 03.12.2019 

року «Про  затвердження  технічних  

документаційіз землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) за межами населених пунктів 

на землях Городнянської міської ради» 

 

Керуючись ст. 25, ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, Земельним Кодексом України, Законом України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Городнянська 

міська рада 

                                                     ВИРІШИЛА: 

 

         1.  В  рішення дев’ятнадцятої (37) сесії Городнянської міської ради 7 

скликання від 03.12.2019 року «Про  затвердження  технічних  документаційіз 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) за межами населенихпунктів на землях Городнянської міської 

ради» внести зміни, а саме: 

 п. 3 рішення викласти в наступній редакції: 

 

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)  ФГ  

«Льон-Канат» за межами с. Смичин Городнянського району загальною площею – 

61,5192 га  з  них ріллі – 61,5192га  а саме : 

 

Кадастровий номер 7421487600:03:000:1926 площа 3,9524 га 

Кадастровий номер 7421487600:03:000:1925 площа 3,8862 га 

Кадастровий номер 7421487600:03:000:1923 площа 4,6086 га 

Кадастровий номер 7421487600:03:000:1922 площа 3,5983 га 

Кадастровий номер 7421487600:03:000:1921 площа 3,5984 га 

Кадастровий номер 7421487600:03:000:1920 площа 3,5983 га 

Кадастровий номер 7421487600:03:000:1915 площа 2,4190 га 

Кадастровий номер 7421487600:03:000:1913 площа 1,8518 га 

Кадастровий номер 7421487600:03:000:1917 площа 4,1488 га 



Кадастровий номер 7421487600:03:000:1908 площа 1,8453 га 

Кадастровий номер 7421487600:03:000:1909 площа 1,8451 га 

Кадастровий номер 7421487600:03:000:1910 площа 1,8453 га 

Кадастровий номер 7421487600:03:000:2411 площа 2,2758 га 

Кадастровий номер 7421487600:03:000:2412 площа 2,2758 га 

Кадастровий номер 7421487600:03:000:2413 площа 1,8026 га 

Кадастровий номер 7421487600:03:000:1905 площа 3,5935 га 

Кадастровий номер 7421487600:03:000:1904 площа 3,5933 га 

Кадастровий номер 7421487600:03:000:1901 площа 3,5940 га 

Кадастровий номер 7421487600:03:000:1902 площа 3,5933 га 

Кадастровий номер 7421487600:03:000:1903 площа 3,5934 га 

 

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 виконаннямданогорішенняпокласти на постійну комісію 

Городнянської міської ради з питань комунальної власності, земельних відносин 

та охорони природи. 

 

 

Міський голова                                                                                         А.І. Богдан 
 


