
                                             

                                   

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  

 (дев’ята  (27) сесія 7 скликання) 

                                                                     

 

 

від  07 листопада 2018 року 

        м. Городня 

 

Про затвердження  переліку земельних 

ділянок сільськогосподарського 

призначення, які підлягають продажу 

права оренди юридичним або фізичним 

особам на землях Городнянської міської 

ради 

 

Керуючись Законом України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, 

Земельним Кодексом України,  Городнянська міська рада 

 

                                        В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити перелік земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення, які підлягають продажу права оренди  юридичним або фізичним 

особам: 

 

№  місце 

розташуванння 

цільове призначення площа в 

га 

кадастровий номер 

1 Бутівська 

сільська рада 

землі 

сільськогосподарського 

призначення (16.00 

землі запасу) 

61,3080 7421481200:04:000:1155 

2 Дроздовицька 

сільська рада 

землі 

сільськогосподарського 

призначення (16.00 

землі запасу) 

21,1504 7421484000:04:000:1060 

3 Дроздовицька 

сільська рада 

землі 

сільськогосподарського 

призначення (16.00 

землі запасу) 

24.6457 7421484000:04:000:1059 

4 Дроздовицька 

сільська рада 

землі 

сільськогосподарського 

призначення (16.00 

землі запасу) 

33,6464 7421484000:04:000:1053 



5 Дроздовицька 

сільська рада 

землі 

сільськогосподарського 

призначення (16.00 

землі запасу) 

126,7148 7421484000:04:000:1056 

6 Дроздовицька 

сільська рада 

землі 

сільськогосподарського 

призначення (16.00 

землі запасу) 

20,3784 7421484000:04:000:1065 

7 

 

Дроздовицька 

сільська рада 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

35,9967 7421484000:04:000:0839 

8 Гніздищенська 

сільська рада 

землі 

сільськогосподарського 

призначення (16.00 

землі запасу) 

49,4709 7421483200:04:000:3368 

9 Гніздищенська 

сільська рада 

землі 

сільськогосподарського 

призначення (16.00 

землі запасу) 

28,0298 7421483200:04:000:3355 

10 Гніздищенська 

сільська рада 

землі 

сільськогосподарського 

призначення (16.00 

землі запасу) 

23,8620 7421483200:04:000:3354 

11 Гніздищенська 

сільська рада 

землі 

сільськогосподарського 

призначення (16.00 

землі запасу) 

24,2682 7421483200:04:000:3374 

12 Гніздищенська 

сільська рада 

землі 

сільськогосподарського 

призначення (16.00 

землі запасу) 

22,5044 7421483200:04:000:3353 

13 Городнянська 

міська рада 

землі 

сільськогосподарського 

призначення (16.00 

землі запасу) 

26,9916 7421410000:05:000:3497 

14 Городнянська 

міська рада 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

34,2959 7421410000:05:000:3393 

15 Городнянська 

міська рада 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

24,3444 7421410000:05:000:3364 

16 Городнянська 

міська рада 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

20,4283 7421410000:05:000:3383 

17 Кузницька 

сільська рада 

землі 

сільськогосподарського 

призначення (16.00 

землі запасу) 

 

 

42,1611 7421485300:03:000:3003 



18 Мощенська 

сільська рада 

землі 

сільськогосподарського 

призначення (16.00 

землі запасу) 

23,8312 7421486800:04:000:0874 

19 Мощенська 

сільська рада 

землі 

сільськогосподарського 

призначення (16.00 

землі запасу) 

33,4121 7421486800:04:000:0862 

20 Мощенська 

сільська рада 

землі 

сільськогосподарського 

призначення (16.00 

землі запасу) 

32,8073 7421486800:04:000:0867 

21 Мощенська 

сільська рада 

землі 

сільськогосподарського 

призначення (16.00 

землі запасу) 

39,8895 7421486800:04:000:0868 

22 Мощенська 

сільська рада 

землі 

сільськогосподарського 

призначення (16.00 

землі запасу) 

29,9754 7421486800:04:000:0851 

23 Мощенська 

сільська рада 

землі 

сільськогосподарського 

призначення (16.00 

землі запасу) 

26,7171 7421486800:04:000:0869 

24 Мощенська 

сільська рада 

землі 

сільськогосподарського 

призначення (16.00 

землі запасу) 

44,0756 7421486800:04:000:0852 

25 Мощенська 

сільська рада 

землі 

сільськогосподарського 

призначення (16.00 

землі запасу) 

20,1588 7421486800:04:000:0866 

26 Моложавська 

сільська рада 

землі 

сільськогосподарського 

призначення (16.00 

землі запасу) 

47,9506 7421486400:11:000:1147 

27 Моложавська 

сільська рада 

землі 

сільськогосподарського 

призначення (16.00 

землі запасу) 

33,3522 7421486400:11:000:1149 

28 Моложавська 

сільська рада 

землі 

сільськогосподарського 

призначення (16.00 

землі запасу) 

 

28,8917 7421486400:11:000:1152 

29 Моложавська 

сільська рада 

землі 

сільськогосподарського 

призначення (16.00 

землі запасу) 

 

50,2986 7421486400:11:000:1162 



30 Поліська 

сільська рада 

землі 

сільськогосподарського 

призначення (16.00 

землі запасу) 

24,4107 7421487300:02:000:1103 

31 Поліська 

сільська рада 

землі 

сільськогосподарського 

призначення (16.00 

землі запасу) 

34,9621 7421487300:02:000:1102 

32 Пекурівська 

сільська рада 

землі 

сільськогосподарського 

призначення (16.00 

землі запасу) 

20,1781 7421487000:02:000:1488 

33 Пекурівська 

сільська рада 

землі 

сільськогосподарського 

призначення (16.00 

землі запасу) 

 

23,6527 7421487000:02:000:1490 

34 Пекурівська 

сільська рада 

землі 

сільськогосподарського 

призначення (16.00 

землі запасу) 

40,943 7421487000:02:000:1493 

35 Смичинська 

сільська рада 

землі 

сільськогосподарського 

призначення (16.00 

землі запасу) 

63,5251 7421487600:03:000:2210 

36 Смичинська 

сільська рада 

землі 

сільськогосподарського 

призначення (16.00 

землі запасу) 

62,5804 7421487600:03:000:2212 

37 Смичинська 

сільська  рада 

землі 

сільськогосподарського 

призначення (16.00 

землі запасу) 

25,1068 7421487600:03:000:2193 

38 Сеньківська 

сільська рада 

землі 

сільськогосподарського 

призначення (16.00 

землі запасу) 

23,0166 7421487500:03:000:0971 

39 Сеньківська 

сільська рада 

землі 

сільськогосподарського 

призначення (16.00 

землі запасу) 

22,7645 7421487500:03:000:0970 

40 Солонівська 

сільська рада 

землі 

сільськогосподарського 

призначення (16.00 

землі запасу) 

 

24,745 7421488000:02:000:3328 

41 Хотівлянська 

сільська рада 

землі 

сільськогосподарського 

призначення (16.00 

землі запасу) 

34,5575 7421489200:03:000:4883 



42 Хотівлянська 

сільська рада 

землі 

сільськогосподарського 

призначення (16.00 

землі запасу) 

38,3133 7421489200:03:000:4725 

43 Хотівлянська 

сільська рада 

землі 

сільськогосподарського 

призначення (16.00 

землі запасу) 

29,4837 7421489200:03:000:4869 

44 Хотівлянська 

сільська рада 

землі 

сільськогосподарського 

призначення (16.00 

землі запасу) 

31,3292 7421489200:03:000:4870 

45 Хотівлянська 

сільська рада 

землі 

сільськогосподарського 

призначення (16.00 

землі запасу) 

40,3969 7421489200:03:000:4881 

46 Хотівлянська 

сільська рада 

землі 

сільськогосподарського 

призначення (16.00 

землі запасу) 

27,3239 7421489200:03:000:4878 

47 Хотівлянська 

сільська рада 

землі 

сільськогосподарського 

призначення (16.00 

землі запасу) 

21,6344 7421489200:03:000:4871 

48 Хрипівська 

сільська рада 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

26,7855 7421489600:04:000:0680 

49 Хрипівська 

сільська рада 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

58,0739 7421489600:04:000:0681 

50 Хрипівська 

сільська рада 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

29,2428 7421489600:04:000:0682 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку 

міста. 

 

 

 

Міський голова                                                                                          А.І. Богдан 
 


