
 

                                                                                                                  проект 

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’ятнадцята  (37) сесія 7 скликання ) 

 

 

 

 

 

від  03 грудня 2019 року 

        м. Городня 

 

Про  внесення змін до рішення сесії  

Городнянської міської ради 

 

На виконання рішень Чернігівського окружного адміністративного суду 

Чернігівської області, керуючись ст. 25, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Земельним Кодексом України та Господарським 

процесуальним кодексом, Городнянська міська рада 

 

                                                          ВИРІШИЛА: 

 

         1.  Враховуючи рішення Чернігівського окружного адміністративного 

суду внести зміни в додаток 1 рішення чотирнадцятої (32) сесії 7 скликання від 

23 травня 2019 року «Про визначення та затвердження  переліку земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності, право 

оренди яких пропонується для продажу окремими лотами на конкурентних 

засадах (земельних торгах)»  та скасувати п. 2  додаток 1 вищезазначеного 

рішення і викласти наступній редакції: 

 
«Перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності, які 

виставляються на земельні торги окремими лотами» 

 

№з/п  
Місце 

розташування 

земельної ділянки 

Цільове призначення 

(функціональне 

використання) 

земельної ділянки 

Площа, 

га 
Кадастровий номер 

земельної ділянки 
Умови 

продажу 

1. 
 За межами               

с. Бутівка  

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ґДля 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва)  

47.2211 7421481200:04:000:1176 оренда 



2. 
 За межами               

с. Гніздище  

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ґДля 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва) 

49,4709 7421483200: 04:000:3368 

оренда 

3. 
 За межами               

с. Конотоп 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ґДля 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва) 

123,2518 7421485200: 02:000:4595 

оренда 

4. 
 За межами               

с. Пекурівка 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ґДля 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва) 

23,6527 7421487000: 02:000:1490 

оренда 

5. 
 За межами               

с. Пекурівка 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ґДля 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва) 

40,943 7421487000: 02:000:1493 

оренда 

6. 
За межами               

с. Пекурівка 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ґДля 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва) 

44,8688  7421487000:02:000:1497 

оренда 

7. 
За межами               

с.  Сеньківка 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ґДля 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва) 

23,0166 7421487500: 03:000:0971 

оренда 

8. 
За межами               

с.  Сеньківка 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ґДля 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва) 

15,661 7421487500: 03:000:0974 

оренда 

 

9. 

 
За межами               

с. Смичин 

 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ґДля 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва) 

 

29,6805 
 

7421487600:03:000:2209 

 

оренда 

10. 
За межами               

с. Смичин 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ґДля 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва) 

62,5804 7421487600:03:000:2212 

оренда 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

Городнянської міської ради з питань комунальної власності, земельних 

відносин та охорони природи. 

 

 

 

Міський голова                                                                                          А.І. Богдан 
 


