
 

                                     

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  

 (третя сесія 8 скликання) 

 

від  11 лютого 2021 року 

        м. Городня 

 

Про продовження строку дії 

нормативної грошової оцінки 

на землях Городнянської 

міської ради 

 

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

Україні”, Податковим кодексом України, Законом України «Про земельний 

кадастр»  та  Земельним Кодексом України, Городнянська міська рада 

 

                                                        В И Р І Ш И Л А: 

         1.  Продовжити дію нормативної грошової оцінки земель с. Дроздовиця 

Чернігівської області строком на один рік.  

         1.1  Дане продовження діє до введення  в дію оновленої грошової оцінки 

земель с. Дроздовиця Городнянського району Чернігівської області з 

урахуванням коефіцієнтів індексації. 

 

         2.  Продовжити дію нормативної грошової оцінки земель с. Будище 

Чернігівської області строком на один рік.  

         2.1  Дане продовження діє до введення  в дію оновленої грошової оцінки 

земель с. Будище  Городнянського району Чернігівської області з урахуванням 

коефіцієнтів індексації. 

 

         3.  Продовжити дію нормативної грошової оцінки земель с. Диханівка 

Чернігівської області строком на один рік.  

         3.1  Дане продовження діє до введення  в дію оновленої грошової оцінки 

земель с. Диханівка  Городнянського району Чернігівської області з урахуванням 

коефіцієнтів індексації. 

 

         4.  Продовжити дію нормативної грошової оцінки земель с. Солонівка 

Чернігівської області строком на один рік.  

         4.1  Дане продовження діє до введення  в дію оновленої грошової оцінки 

земель с. Солонівка  Городнянського району Чернігівської області з урахуванням 

коефіцієнтів індексації. 

 



         5.  Продовжити дію нормативної грошової оцінки земель с. Хоробичі 

Чернігівської області строком на один рік.  

         5.1  Дане продовження діє до введення  в дію оновленої грошової оцінки 

земель с. Хоробичі  Городнянського району Чернігівської області з урахуванням 

коефіцієнтів індексації. 

 

         6.  Продовжити дію нормативної грошової оцінки земель с. Кусії 

Чернігівської області строком на один рік.  

         6.1  Дане продовження діє до введення  в дію оновленої грошової оцінки 

земель с. Кусії Городнянського району Чернігівської області з урахуванням 

коефіцієнтів індексації. 

 

         7.  Продовжити дію нормативної грошової оцінки земель с. Лемешівка 

Чернігівської області строком на один рік.  

         7.1  Дане продовження діє до введення  в дію оновленої грошової оцінки 

земель с. Лемешівка Городнянського району Чернігівської області з урахуванням 

коефіцієнтів індексації. 

 

         8.  Продовжити дію нормативної грошової оцінки земель с. Деревини  

Чернігівської області строком на один рік.  

         8.1  Дане продовження діє до введення  в дію оновленої грошової оцінки 

земель с. Деревини Городнянського району Чернігівської області з урахуванням 

коефіцієнтів індексації. 

 

         9.  Продовжити дію нормативної грошової оцінки земель с. Барабанівське 

Чернігівської області строком на один рік.  

         9.1  Дане продовження діє до введення  в дію оновленої грошової оцінки 

земель с. Барабанівське Городнянського району Чернігівської області з 

урахуванням коефіцієнтів індексації. 

 

         10.  Продовжити дію нормативної грошової оцінки земель с. Вершини 

Чернігівської області строком на один рік.  

         10.1  Дане продовження діє до введення  в дію оновленої грошової оцінки 

земель с. Вершини Городнянського району Чернігівської області з урахуванням 

коефіцієнтів індексації. 

 

         11.  Продовжити дію нормативної грошової оцінки земель с. Андріївка  

Чернігівської області строком на один рік.  

         11.1  Дане продовження діє до введення  в дію оновленої грошової оцінки 

земель с. Андріївка  Городнянського району Чернігівської області з урахуванням 

коефіцієнтів індексації. 

         

12. 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 
 


