
 

                                                                                                                      

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  

  (перша сесія 8 скликання) 

 

від  26 листопада 2020 року 

        м. Городня 

 

Про  затвердження  технічних документацій 

із    землеустрою   щодо   встановлення   меж 

земельних  ділянок  в натурі (невитребуваних 

земельних   часток   (паїв))   при   передачі   їх 

в оренду на землях Городнянської міської ради 

 

Розглянувши заяви та технічні документації 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) 

сільськогосподарський виробничий кооператив (ЄДРПОУ 30894422) за  

межами  с. Пекурівка Городнянського району,  а саме : 

 

1. кадастровий номер 7421487000:02:000:1643 площа 1,6950 

2. кадастровий номер 7421487000:02:000:1611 площа 1,6947 

3. кадастровий номер 7421487000:02:000:1645 площа 1,6947 

4. кадастровий номер 7421487000:02:000:1608 площа 1,3180 

5. кадастровий номер 7421487000:02:000:1610 площа 1,8756 

6. кадастровий номер 7421487000:02:000:1637 площа 1,6662 

7. кадастровий номер 7421487000:02:000:1630 площа 1,6947 

8. кадастровий номер 7421487000:02:000:1631 площа 1,6947 

9. кадастровий номер 7421487000:02:000:1632 площа 1,6947 



10. кадастровий номер 7421487000:02:000:1647 площа 1,6947 

11. кадастровий номер 7421487000:02:000:1609 площа 1,6948 

12. кадастровий номер 7421487000:02:000:1625 площа 1,6947 

13. кадастровий номер 7421487000:02:000:1626 площа 1,6947 

14. кадастровий номер 7421487000:02:000:1627 площа 1,6947 

15. кадастровий номер 7421487000:02:000:1628 площа 1,6947 

16. кадастровий номер 7421487000:02:000:1629 площа 1,6949 

17. кадастровий номер 7421487000:02:000:1624 площа 1,6947 

18. кадастровий номер 7421487000:02:000:1635 площа 1,6946 

19. кадастровий номер 7421487000:02:000:1634 площа 1,6947 

20. кадастровий номер 7421487000:02:000:1646 площа 1,6947 

21. кадастровий номер 7421487000:02:000:1633 площа 1,6947 

22. кадастровий номер 7421487000:02:000:1648 площа 4,4486 

23. кадастровий номер 7421487000:02:000:1649 площа 4,4479 

24. кадастровий номер 7421487000:02:000:1650 площа 4,4549 

25. кадастровий номер 7421487000:02:000:1642 площа 3,6263 

26. кадастровий номер 7421487000:02:000:1623 площа 1,6984 

27. кадастровий номер 7421487000:02:000:1622 площа 1,6946 

28. кадастровий номер 7421487000:02:000:1621 площа 1,6946 

29. кадастровий номер 7421487000:02:000:1620 площа 1,6949 

30. кадастровий номер 7421487000:02:000:1621 площа 1,6946 

31. кадастровий номер 7421487000:02:000:1636 площа 1,6948 

32. кадастровий номер 7421487000:02:000:1612 площа 1,6954 

33. кадастровий номер 7421487000:02:000:1641 площа 1,6947 

34. кадастровий номер 7421487000:02:000:1613 площа 1,6947 

35. кадастровий номер 7421487000:02:000:1614 площа 1,6947 

36. кадастровий номер 7421487000:02:000:1615 площа 1,6947 

37. кадастровий номер 7421487000:02:000:1616 площа 1,6947 

38. кадастровий номер 7421487000:02:000:1617 площа 1,6947 

39. кадастровий номер 7421487000:02:000:1618 площа 1,6967 

40. кадастровий номер 7421487000:02:000:1619 площа 1,7044 

 

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. 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) товариство з 



обмеженою відповідальністю «Гетьманське» (ЄДРПОУ 41105190) за  межами  

с. Дроздовиця Городнянського району,  а саме : 

1. кадастровий номер 7421484000:04:000:1006 площа 3,2807 

2. кадастровий номер 7421484000:04:000:1005 площа 3,2776 

3. кадастровий номер 7421484000:04:000:1004 площа 2,8489 

4. кадастровий номер 7421484000:04:000:0613 площа 3,2496 

5. кадастровий номер 7421484000:04:000:0612 площа 3,2453 

6. кадастровий номер 7421484000:04:000:0611 площа 2,4595 

7. кадастровий номер 7421484000:04:000:0610 площа 2,3671 

8. кадастровий номер 7421484000:04:000:0609 площа 2,4511 

9. кадастровий номер 7421484000:04:000:0990 площа 3,2124 

 

2.1. При  укладенні договору оренди, встановити строк оренди 10 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. 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) товариство з 

обмеженою відповідальністю «Гетьманське» (ЄДРПОУ 41105190) за  межами  

с. Володимирівка Городнянського району,  а саме : 

1. кадастровий номер 7421482400:03:000:3389 площа 3,0571 

2. кадастровий номер 7421482400:03:000:3400 площа 2,9059 

3. кадастровий номер 7421482400:03:000:3395 площа 2,6520 

4. кадастровий номер 7421482400:03:000:3351 площа 2,9225 

5. кадастровий номер 7421482400:03:000:3390 площа 3,1138 

6. кадастровий номер 7421482400:03:000:3391 площа 3,0132 

7. кадастровий номер 7421482400:03:000:3386 площа 3,0335 

8. кадастровий номер 7421482400:03:000:3360 площа 2,5622 

9. кадастровий номер 7421482400:03:000:3392 площа 2,5560 

10. кадастровий номер 7421482400:03:000:0593 площа 2,6149 

11. кадастровий номер 7421482400:03:000:0572 площа 2,9500 

12. кадастровий номер 7421482400:03:000:3878 площа 2,2762 

13. кадастровий номер 7421482400:03:000:0583 площа 2,9491 

14. кадастровий номер 7421482400:03:000:0584 площа 2,8858 

15. кадастровий номер 7421482400:03:000:0590 площа 2,7400 

16. кадастровий номер 7421482400:03:000:0585 площа 2,7402 

17. кадастровий номер 7421482400:03:000:0578 площа 2,9678 

18. кадастровий номер 7421482400:03:000:0579 площа 2,7400 

19. кадастровий номер 7421482400:03:000:0580 площа 2,9500 



20. кадастровий номер 7421482400:03:000:0581 площа 3,0711 

21. кадастровий номер 7421482400:03:000:0582 площа 3,1255 

22. кадастровий номер 7421482400:03:000:0592 площа 3,4901 

23. кадастровий номер 7421482400:03:000:0591 площа 2,8927 

24. кадастровий номер 7421482400:03:000:3396 площа 2,4027 

25. кадастровий номер 7421482400:03:000:3357 площа 2,5698 

26. кадастровий номер 7421482400:03:000:0566 площа 2,5601 

27. кадастровий номер 7421482400:03:000:3381 площа 2,6828 

28. кадастровий номер 7421482400:03:000:3401 площа 2,9309 

29. кадастровий номер 7421482400:03:000:3398 площа 2,8725 

30. кадастровий номер 7421482400:03:000:3399 площа 2,5197 

31. кадастровий номер 7421482400:03:000:3397 площа 3,2022 

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

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

оцінки за 1м2 в рік. 

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

розмірі пропорційному сумі річної орендної плати на рахунок міського 

бюджету Городнянської міської ради. 

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

зміні. 

3.5. Договір оренди зареєструвати згідно норм чинного законодавства. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

Городнянської міської ради з питань комунальної власності, земельних 

відносин, охорони природи та містобудівної діяльності. 

 

 

 

Міський голова                                                                                           А.І. Богдан 

 
 


