
 

 

 

                                              

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  

 (двадцята (38) сесія 7 скликання ) 

 

 

 

від  23 грудня 2019 року 

        м. Городня 

 

Про визначення та затвердження  переліку 

земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення комунальної власності, право 

оренди яких пропонується для продажу 

окремими лотами на конкурентних засадах 

(земельних торгах) в новій редакції 

 

З метою ефективного використання земельного фонду Городнянської 

об`єднаної територіальної громади, збільшення надходжень та залучення 

додаткових коштів до бюджету міської ради, враховуючи рекомендації постійної 

комісіїміської ради з питань комунальної власності, земельних відносин та 

охорони природи, керуючись  ст. 12, 79-1, 83, 122, 124, 127, 134-139 Земельного 

кодексуУкраїни, статтею 6 Закону України «Про оренду землі», Закону України 

«Про державну реєстрацію речових прав на нерухомк майно та їх обтяжень»,              

ст. 25, ст. 26 ЗаконуУкраїни «Про місцевесамоврядування в Україні», 

Городнянська міська рада 

 

                                               В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Визначити  та затвердити земельні ділянки сільськогосподарського 

призначення комунальної власності право оренди яких пропонується для 

продажу окремими лотами на конкурентних засадах (земельних торгах) в новій 

редакції згідно додатку 1. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію з 

питань комунальної власності, земельних відносин та охорони природи. 

 

 

 

Міський голова                                                                                       А.І. Богдан 

 



 
Додаток 1 

до рішення двадцятої (38) сесії  

сьомого скликання від 23 грудня 2019 року  

«Про визначення та затвердження 

  переліку земельних ділянок  

сільськогосподарського призначення,  

право оренди яких пропонується для  

продажу окремими лотами на конкурентних  

засадах (земельних торгах)» в новій редакції 

 

Перелік земельних ділянок сільськогосподарського 

призначеннякомунальноївласності, які виставляються на земельні торги 

окремими лотами в новій редакції 

 

№з/п 
Місце 

розташування 

земельноїділянки 

Цільовепризначення 

(функціональне 

використання) 

земельноїділянки 

Площа, 

га 
Кадастровий номер 

земельноїділянки 
Умови 

продажу 

1. 
За межами               

с. Гніздище 

Землісільськогосподарськог

опризначення (01.01 )Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

49,4709 7421483200: 04:000:3368 

оренда 

2. 
За межами               

с. Конотоп 

Землісільськогосподарськог

опризначення (01.01 )Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

123,2518 7421485200: 02:000:4595 

оренда 

3. 
За межами               

с. Пекурівка 

Землісільськогосподарськог

опризначення (01.01 )Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

23,6527 7421487000: 02:000:1490 

оренда 

4. 
За межами               

с. Пекурівка 

Землісільськогосподарськог

опризначення (01.01 )Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

40,943 7421487000: 02:000:1493 

оренда 

5. 
За межами               

с. Сеньківка 

Землісільськогосподарськог

опризначення (01.01 )Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

23,0166 7421487500: 03:000:0971 

оренда 

6. 
За межами               

с. Сеньківка 

Землісільськогосподарськог

опризначення (01.01 )Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

15,661 7421487500: 03:000:0974 

оренда 

 

7. 

 
За межами               

с. Смичин 

Землісільськогосподарськог

опризначення (01.01 )Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 

29,6805 
 

7421487600:03:000:2209 

 

оренда 

8. 
За межами               

с. Смичин 

Землісільськогосподарськог

опризначення (01.01 )Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

62,5804 7421487600:03:000:2212 

оренда 

9. 

За межами               

с. Сеньківка 
 

 

Землісільськогосподарськог

опризначення (01.01)Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

12,4061 7421487500:03:000:0976 

оренда 

10. 

За межами               

с. Травневе 
 

Землісільськогосподарськог

опризначення (01.01)Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

29.4837 7421489200:03:000:4869 

оренда 



11. 

За межами               

с. Павло-Іванівське 
 

 

Землісільськогосподарськог

опризначення (01.01)Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

26,9916 7421410000:05:000:3497 

оренда 

12. 

За межами               

с. Солонівка 
 

 

Землісільськогосподарськог

опризначення (01.01)Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

13,1927 7421488000:02:000:3319 

оренда 

13. 
За межами  

с. Дроздовиця 

Землісільськогосподарськог

опризначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

33,6464 7421484000:04:000:1053 

оренда 

14. 
За межами  

с. Дроздовиця 

Землісільськогосподарськог

опризначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

126,7148 7421484000:04:000:1056 

оренда 

15. 
За межами  

с. Дроздовиця 

Землісільськогосподарськог

опризначення (01.01 )  Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

55,0789 7421484000:04:000:1048 

оренда 

16. 
За межами  

с. Дроздовиця 

Землісільськогосподарськог

опризначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарськоговир

обництва 

35,9967 7421484000:04:000:0839 

оренда 

17. 
За межами 

с. Кузничі 

Землісільськогосподарськог

опризначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

42,1611 7421485300: 03:000:3003 

оренда 

18. 
За межами 

с. Кузничі 

Землісільськогосподарськог

опризначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарськоговир

обництва 

31,1494 7421485300: 03:000:3004 

оренда 

19. 
За межами 

с. Моложава 

Землісільськогосподарськог

опризначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

33,3522 7421486400: 11:000:1149 

оренда 

20. 
За межами 

с. Моложава 

Землісільськогосподарськог

опризначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

50,2986 7421486400: 11:000:1162 

оренда 

21. 
За межами 

с. Мощенка 

Землісільськогосподарськог

опризначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

33,4121 7421486800: 04:000:0862 

оренда 

22. 
За межами 

с. Мощенка 

Землісільськогосподарськог

опризначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

39,8895 7421486800: 04:000:0868 

оренда 

23. 
За межами 

с. Мощенка 

Землісільськогосподарськог

опризначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

44,0756 7421486800: 04:000:0852 

оренда 

24. 
За межами 

с. Полісся 

Землісільськогосподарськог

опризначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарськоговир

обництва 

34,9621 7421487300: 02:000:1102 

оренда 

25. 
За межами 

с. Смичин 

Землісільськогосподарськог

опризначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 
32,4648 7421487600:03:000:2196 

оренда 



сільськогосподарського 

виробництва 

26. 
За межами 

с. Хотівля 

Землісільськогосподарськог

опризначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

34,9436 7421489200: 03:000:4872 

оренда 

27. 
За межами 

с. Хрипівка 

Землісільськогосподарськог

опризначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

58,0739 7421489600:04:000:0681 

оренда 

28. 
За межами 

с. Хотівля 

Землісільськогосподарськог

опризначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

45,5767 7421489200: 03:000:4963 

оренда 

29. 
За межами 

с. Хотівля 

Землісільськогосподарськог

опризначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

40,3969 7421489200: 03:000:4881 

оренда 

30. 
За межами 

с. Мощенка 

Землісільськогосподарськог

опризначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

26,7171 7421486800: 04:000:0869 

оренда 

 

 

 

 
 


