
                                                                                                  

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  

  (десята  сесія 8 скликання ) 

 

 

 

від  02 грудня  2021 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 «СВ Зоряне» ( ЄДРПОУ 34179122 ) за межами         

с. Солонівка Чернігівської області, а саме рілля , пасовища: 

          площею – 3,5263 га,  кадастровий   № 7421488000:02:000:3346; 

          площею – 3,5256 га,  кадастровий   № 7421488000:02:000:3343; 

          площею – 3,2399 га,  кадастровий   № 7421488000:02:000:0100; 

          площею – 3,5257 га,  кадастровий   № 7421488000:02:000:0120; 

          площею – 0,4244 га,  кадастровий   № 7421488000:02:000:0734; 

          площею – 0,5566 га,  кадастровий   № 7421488000:02:000:0735; 

          площею – 0,2721 га,  кадастровий   № 7421488000:02:000:0736; 

          площею – 0,3852 га,  кадастровий   № 7421488000:02:000:0737; 



          площею – 0,3565 га,  кадастровий   № 7421488000:02:000:0738; 

          площею – 0,4244 га,  кадастровий   № 7421488000:02:000:0739; 

          площею – 0,3056 га,  кадастровий   № 7421488000:02:000:0740; 

          площею – 0,4226 га,  кадастровий   № 7421488000:02:000:0741; 

          площею – 0,4223 га,  кадастровий   № 7421488000:02:000:0742; 

          площею – 0,4229 га,  кадастровий   № 7421488000:02:000:0757; 

 

1.1. При  укладенні договору оренди, встановити строк оренди 15 років. 

1.2. Плату за оренду встановити в розмірі  8 % від нормативної грошової 

оцінки. 

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)                         

сільськогосподарському виробничому кооперативу «Зоря» (ЄДРПОУ 

30894422) за межами с. Пекурівка Чернігівської області, а саме рілля : 

          площею – 1,1298 га,  кадастровий   № 7421487000:02:000:1725; 

          площею – 1,8726 га,  кадастровий   № 7421487000:02:000:1726; 

          площею – 1,1861 га,  кадастровий   № 7421487000:02:000:1727; 

          площею – 1,7047 га,  кадастровий   № 7421487000:02:000:1722; 

          площею – 1,6854 га,  кадастровий   № 7421487000:02:000:1723; 

          площею – 1,2132 га,  кадастровий   № 7421487000:02:000:1724; 

          площею – 1,7242 га,  кадастровий   № 7421487000:02:000:3011; 

           

2.1. При  укладенні договору оренди, встановити строк оренди 15 років. 

2.2. Плату за оренду встановити в розмірі  8 % від нормативної грошової 

оцінки. 

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)                         



фермерському господарству «Хлібороб В.І» (ЄДРПОУ 04061889) за межами       

с. Конотоп Чернігівської області, а саме рілля : 

          площею – 1,5906 га,  кадастровий   № 7421485200:02:000:0564; 

          площею – 1,8537 га,  кадастровий   № 7421485200:02:000:0565; 

          площею – 1,9542 га,  кадастровий   № 7421485200:02:000:0566;         

           

3.1. При  укладенні договору оренди, встановити строк оренди 15 років. 

3.2. Плату за оренду встановити в розмірі  8 % від нормативної грошової 

оцінки. 

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.  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)                         

сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю «Нива 

Полісся» (ЄДРПОУ 40810108) за межами с. Сеньківка Чернігівської області, а 

саме рілля : 

          площею – 2,4588 га,  кадастровий   № 7421487500:03:000:1201; 

          площею – 3,8162 га,  кадастровий   № 7421487500:03:000:1209; 

          площею – 3,8205 га,  кадастровий   № 7421487500:03:000:1229; 

          площею – 3,3357 га,  кадастровий   № 7421487500:03:000:1228; 

          площею – 3,1297 га,  кадастровий   № 7421487500:03:000:1227; 

          площею – 3,4601 га,  кадастровий   № 7421487500:03:000:1226; 

          площею – 3,4596 га,  кадастровий   № 7421487500:03:000:1225; 

          площею – 3,3056 га,  кадастровий   № 7421487500:03:000:1222; 

          площею – 3,2438 га,  кадастровий   № 7421487500:03:000:1221; 

          площею – 3,2998 га,  кадастровий   № 7421487500:03:000:1220; 

          площею – 3,2795 га,  кадастровий   № 7421487500:03:000:1219; 

          площею – 3,3257 га,  кадастровий   № 7421487500:03:000:1218; 

          площею – 3,3165 га,  кадастровий   № 7421487500:03:000:1217; 

          площею – 3,3504 га,  кадастровий   № 7421487500:03:000:1216; 

          площею – 3,2163 га,  кадастровий   № 7421487500:03:000:1215; 

          площею – 3,1455 га,  кадастровий   № 7421487500:03:000:0927; 

          площею – 3,1513 га,  кадастровий   № 7421487500:03:000:0926; 

          площею – 3,2666 га,  кадастровий   № 7421487500:03:000:0925; 

          площею – 3,4594 га,  кадастровий   № 7421487500:03:000:0924; 

          площею – 3,4042 га,  кадастровий   № 7421487500:03:000:0923;  

          площею – 3,4600 га,  кадастровий   № 7421487500:03:000:0919; 

          площею – 3,1972 га,  кадастровий   № 7421487500:03:000:0938; 



4.1. При  укладенні договору оренди, встановити строк оренди 15 років. 

4.2. Плату за оренду встановити в розмірі  8 % від нормативної грошової 

оцінки. 

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

розмірі пропорційному сумі річної орендної плати на рахунок міського 

бюджету Городнянської міської ради. 

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

зміні. 

4.5. Договір оренди зареєструвати згідно норм чинного законодавства. 

        

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                                                                               Андрій Богдан 

 


