
 

 

                                                                                                           

                                                  УКРАЇНА                                   проєкт 

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  

  (п’ята сесія 8 скликання) 

 

 

 

 

від  25 травня  2021 року 

        м. Городня 

 

Про затвердження технічної  

документації із землеустрою 

щодо встановлення меж  

земельної ділянки на яку 

поширюється право  

сервітуту та укладення 

договору строкового сервітуту 

    

     Розглянувши заяви та додані до них документи затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки на яку 

поширюється право сервітуту та укладення договору строкового сервітуту,  

керуючись ст. 25, 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  

Законом України “Про оренду землі”, Земельним кодексом України, 

Городнянська міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту 

акціонерному товариству «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 2815333) для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об'єктів передачі електричної та теплової енергії (14.02) площею 1,2943 га за 

адресою: Чернігівська область, м. Городня, вул. Льонозаводська, буд. 10. 

2. Укласти з акціонерним товариством «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» (код 

ЄДРПОУ 2815333)  договір строкового сервітуту на частину земельної ділянки, 

на яку поширюється право сервітуту для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової 

енергії (14.02), кадастровий номер земельної ділянки 7421410100:00:002:2048, 



площею 1,2943 га, строком на 7 (сім) років за адресою: Чернігівська область, м. 

Городня, вул. Льонозаводська, буд. 10. 

3. Встановити плату за користування земельною ділянкою в розмірі 3 % 

від нормативно грошової оцінки земельної ділянки. 

4. Акціонерному товариству «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 

2815333) провести державну реєстрацію договору строкового сервітуту на 

частину земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту відповідно до 

Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 

їх обтяжень». 

5. 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 

 


