
 

                                                                                               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  

 (двадцять друга  (40) сесія 7 скликання ) 

 

від  07 квітня 2020 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) виготовлену на 

підставі  рішення  двадцять першої (39) сесії Городнянської міської ради 7 

скликання від 05.02.2020 року Про   надання  дозволу  на  складання технічної  

документації  із землеустрою щодо встановленнямеж земельних ділянок в 

натурі (невитребуваних земельних  часток  (паїв))  при  передачі  їх в оренду на 

землях Городнянської міської ради Товариству з обмеженою відповідальністю  

«Спеціалізоване мисливсько – рибальське підприємство «Залісся»  (ЄДРПОУ 

35606143) за  межами с. Залісся  Городнянського району,  а саме : 

 

1 кадастровий номер 7421486400:11:000:1174 площа 1,6302 

2 кадастровий номер 7421486400:11:000:1175 площа 0,0578 



3 кадастровий номер 7421486400:11:000:1176 площа 0,8927 

4 кадастровий номер 7421486400:11:000:1177 площа 0,9461 

5 кадастровий номер 7421486400:11:000:1178 площа 0,7453 

6 кадастровий номер 7421486400:11:000:1180 площа 0,4599 

7 кадастровий номер 7421486400:11:000:1181 площа 0,3472 

8 кадастровий номер 7421486400:11:000:1182 площа 0,1128 

9 кадастровий номер 7421486400:11:000:1183 площа 0,4600 

10 кадастровий номер 7421486400:11:000:1184 площа 0,1325 

11 кадастровий номер 7421486400:11:000:1185 площа 0,3275 

12 кадастровий номер 7421486400:11:000:1186 площа 0,4600 

13 кадастровий номер 7421486400:11:000:1187 площа 0,4585 

14 кадастровий номер 7421486400:11:000:1188 площа 0,4600 

15 кадастровий номер 7421486400:11:000:1189 площа 0,4600 

16 кадастровий номер 7421486400:11:000:1190 площа 0,4600 

17 кадастровий номер 7421486400:11:000:1191 площа 0,4600 

18 кадастровий номер 7421486400:11:000:1192 площа 0,4622 

19 кадастровий номер 7421486400:11:000:1193 площа 0,4584 

20 кадастровий номер 7421486400:11:000:1194 площа 0,4600 

21 кадастровий номер 7421486400:11:000:1195 площа 0,4600 

22 кадастровий номер 7421486400:11:000:1196 площа 0,4599 

23 кадастровий номер 7421486400:11:000:1197 площа 1,6301 

24 кадастровий номер 7421486400:11:000:1198 площа 1,6329 

25 кадастровий номер 7421486400:11:000:1199 площа 1,6301 

26 кадастровий номер 7421486400:11:000:1200 площа 1,6301 

27 кадастровий номер 7421486400:11:000:1201 площа 1,6299 

28 кадастровий номер 7421486400:11:000:1202 площа 0,8838 

29 кадастровий номер 7421486400:11:000:1203 площа 0,5259 

30 кадастровий номер 7421486400:11:000:1204 площа 1,1043 

31 кадастровий номер 7421486400:11:000:1205 площа 0,4600 

32 кадастровий номер 7421486400:11:000:1206 площа 1,6301 

33 кадастровий номер 7421486400:11:000:1207 площа 1,6283 

34 кадастровий номер 7421486400:11:000:1208 площа 1,6300 

35 кадастровий номер 7421486400:11:000:1209 площа 1,6301 

36 кадастровий номер 7421486400:11:000:1210 площа 1,6281 

37 кадастровий номер 7421486400:11:000:1211 площа 1,6303 

38 кадастровий номер 7421486400:11:000:1213 площа 1,6297 

39 кадастровий номер 7421486400:11:000:1214 площа 0,4596 

40 кадастровий номер 7421486400:11:000:1215 площа 0,4601 

41 кадастровий номер 7421486400:11:000:1216 площа 0,4603 

42 кадастровий номер 7421486400:11:000:1217 площа 0,4601 

43 кадастровий номер 7421486400:11:000:1218 площа 1,6300 

44 кадастровий номер 7421486400:11:000:1219 площа 1,6300 

 

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 

 
 


