
 

                                      

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 четверта (42) сесія 7 скликання ) 

від  06 серпня  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) фермерському 

господарству «Джал» (ЄДРПОУ 33369342) за  межами с. Дроздовиця  

Городнянського району,  а саме : 

 

1. кадастровий номер 7421484000:04:000:1151 площа 3,8662 

2. кадастровий номер 7421484000:04:000:1152 площа 3,2496 

3. кадастровий номер 7421484000:04:000:1153 площа 3,2494 

4. кадастровий номер 7421484000:04:000:1154 площа 3,3427 

5. кадастровий номер 7421484000:04:000:1155 площа 3,2171 

6. кадастровий номер 7421484000:04:000:1150 площа 3,2495 

7. кадастровий номер 7421484000:04:000:1156 площа 2,1895 



8. кадастровий номер 7421484000:04:000:1157 площа 3,1292 

9. кадастровий номер 7421484000:04:000:1158 площа 3,2465 

10. кадастровий номер 7421484000:04:000:1182 площа 2,4507 

11. кадастровий номер 7421484000:04:000:1183 площа 3,2435 

12. кадастровий номер 7421484000:04:000:1185 площа 2,4070 

13. кадастровий номер 7421484000:04:000:1186 площа 2,4765 

14. кадастровий номер 7421484000:04:000:1187 площа 2,4765 

15. кадастровий номер 7421484000:04:000:1188 площа 2,9085 

16. кадастровий номер 7421484000:04:000:1189 площа 3,2772 

17. кадастровий номер 7421484000:04:000:1190 площа 3,1525 

18. кадастровий номер 7421484000:04:000:1191 площа 2,4511 

19. кадастровий номер 7421484000:04:000:1181 площа 3,2385 

20. кадастровий номер 7421484000:04:000:1164 площа 3,0651 

21. кадастровий номер 7421484000:04:000:1165 площа 2,8933 

22. кадастровий номер 7421484000:04:000:1166 площа 2,4638 

23. кадастровий номер 7421484000:04:000:1167 площа 2,4970 

24. кадастровий номер 7421484000:04:000:1168 площа 2,6092 

25. кадастровий номер 7421484000:04:000:1169 площа 3,1574 

26. кадастровий номер 7421484000:04:000:1170 площа 3,2458 

27. кадастровий номер 7421484000:04:000:1159 площа 3,2163 

28. кадастровий номер 7421484000:04:000:1160 площа 3,2236 

29. кадастровий номер 7421484000:04:000:1161 площа 2,6341 

30. кадастровий номер 7421484000:04:000:1162 площа 3,2496 

31. кадастровий номер 7421484000:04:000:1163 площа 2,4511 

32. кадастровий номер 7421484000:04:000:1172 площа 2,4508 

33. кадастровий номер 7421484000:04:000:1171 площа 2,4511 

34. кадастровий номер 7421484000:04:000:1173 площа 2,7563  

35. кадастровий номер 7421484000:04:000:1174 площа 2,4758  

36. кадастровий номер 7421484000:04:000:1193 площа 2,5597  

37. кадастровий номер 7421484000:04:000:1192 площа 3,2497  

38. кадастровий номер 7421484000:04:000:1175 площа 2,9289  

39. кадастровий номер 7421484000:04:000:1176 площа 2,4520  

40. кадастровий номер 7421484000:04:000:1177 площа 2,5314 

41. кадастровий номер 7421484000:04:000:1178 площа 2,9472 

42. кадастровий номер 7421484000:04:000:1179 площа 3,3426  

43. кадастровий номер 7421484000:04:000:1180 площа 2,6012 

44. кадастровий номер 7421484000:04:000:1003 площа 2,5647  

45. кадастровий номер 7421484000:04:000:1002 площа 2,4485 

46. кадастровий номер 7421484000:04:000:1001 площа 2,6753 

47. кадастровий номер 7421484000:04:000:1000 площа 3,2480  

48. кадастровий номер 7421484000:04:000:0999 площа 3,2495  

49. кадастровий номер 7421484000:04:000:0998 площа 3,2495  

50. кадастровий номер 7421484000:04:000:0997 площа 3,2495 

51. кадастровий номер 7421484000:04:000:0995 площа 3,2496  

52. кадастровий номер 7421484000:04:000:0994 площа 3,0087  



53. кадастровий номер 7421484000:04:000:0993 площа 2,4499  

54. кадастровий номер 7421484000:04:000:0992 площа 2,7912 

55. кадастровий номер 7421484000:04:000:0991 площа 3,0022 

 

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 

 
 


