
             

                                                                                                  

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  

 (двадцять друга  (40) сесія 7 скликання ) 

 

 

від  07 квітня 2020 року 

        м. Городня 
 

Про надання дозволу на розроблення 

технічних документацій  із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж  

земельних ділянок в натурі(на місцевості) 

за межами населених пунктів на землях  

Городнянської міської ради 
 

 Розглянувши заяву та додані документи щодо надання дозволу на 

виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) за межами 

населених пунктів на землях Городнянської міської ради, керуючись ст. 25, 26 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  Законом України 

“Про оренду землі”, Земельним кодексом України, статтями 3, 5 Закону 

України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 

власникам земельних часток (паїв)Городнянська міська рада   

 

                                                   ВИРІШИЛА: 

 

1.Надати дозвіл  приватному підприємству «Городнянські Аграрні 

Інвестиції»  на розроблення технічної документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

згідно договору оренди землі: 

- від 05лютого 2015 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та  приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції » на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Полісся  на  

території  Городнянської міської ради площею – 3,5870га – рілля; 

- від 05лютого 2015 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції »  на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Полісся  на  

території  Городнянської міської ради площею – 3,4954 га – рілля; 



- від 05 лютого 2015 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції »  на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Полісся  на  

території  Городнянської міської ради площею – 3,5499 га – рілля; 

- від 05 лютого 2015 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції »  на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Полісся  на  

території  Городнянської міської ради площею – 3,9289 га – рілля; 

- від 30липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції »  на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Полісся  на  

території  Городнянської міської ради площею – 3,4381 га – рілля; 

- від 30 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції »  на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Полісся  на  

території  Городнянської міської ради площею – 4,3780 га – рілля; 

- від 30 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції »  на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Полісся  на  

території  Городнянської міської ради площею – 6,3899 га – рілля; 

- від 27 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції »  на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин  на  

території  Городнянської міської ради площею – 2,0061 га – рілля; 

- від 27 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції »  на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин  на  

території  Городнянської міської ради площею – 2,2531 га – рілля; 

- від 27 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції »  на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин  на  

території  Городнянської міської ради площею – 2,2574 га – рілля; 

- від 27 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції »  на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин  на  

території  Городнянської міської ради площею – 2,3075 га – рілля; 



- від 27 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції »  на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин  на  

території  Городнянської міської ради площею – 2,3271 га – рілля; 

- від 27 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції »  на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин  на  

території  Городнянської міської ради площею – 2,3192 га – рілля; 

- від 26 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції »  на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин  на  

території  Городнянської міської ради площею – 2,5719 га – рілля; 

- від 26 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції »  на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин  на  

території  Городнянської міської ради площею – 1,8035 га – рілля; 

- від 26 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції »  на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин  на  

території  Городнянської міської ради площею – 2,2679 га – рілля; 

- від 26 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції »  на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин  на  

території  Городнянської міської ради площею – 4,4088 га – рілля; 

- від 26 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції »  на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин  на  

території  Городнянської міської ради площею – 1,7760 га – рілля; 

- від 26 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції »  на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин  на  

території  Городнянської міської ради площею – 2,0937 га – рілля; 

- від 26 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції »  на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин  на  

території  Городнянської міської ради площею – 1,7751 га – рілля; 



- від 26 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції »  на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин  на  

території  Городнянської міської ради площею – 1,7783 га – рілля; 

- від 26 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції »  на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин  на  

території  Городнянської міської ради площею – 1,7661 га – рілля; 

- від 26 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції »  на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин  на  

території  Городнянської міської ради площею – 1,7748 га – рілля; 

- від 26 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції »  на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин  на  

території  Городнянської міської ради площею – 3,1620 га – рілля; 

- від 26 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції »  на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин  на  

території  Городнянської міської ради площею – 3,6034 га – рілля; 

- від 26 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції »  на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин  на  

території  Городнянської міської ради площею – 2,2558 га – рілля; 

- від 26 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції »  на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин  на  

території  Городнянської міської ради площею – 1,5075 га – рілля; 

- від 27 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції »  на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин  на  

території  Городнянської міської ради площею – 2,2127 га – рілля; 

- від 27 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції »  на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин  на  

території  Городнянської міської ради площею – 2,2404 га – рілля; 



- від 27 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції »  на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин  на  

території  Городнянської міської ради площею – 2,9877 га – рілля; 

- від 27 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції »  на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин  на  

території  Городнянської міської ради площею – 1,6082 га – рілля; 

- від 27 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції »  на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин  на  

території  Городнянської міської ради площею – 2,3208 га – рілля; 

- від 27 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції »  на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин  на  

території  Городнянської міської ради площею – 2,3150 га – рілля; 

- від 27 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції »  на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин  на  

території  Городнянської міської ради площею – 2,3150 га – рілля; 

- від 27 квітня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції »  на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин  на  

території  Городнянської міської ради площею – 2,9889 га – рілля; 

- від 26 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції »  на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин  на  

території  Городнянської міської ради площею –2,3794 га – рілля; 

- від 27 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції »  на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин  на  

території  Городнянської міської ради площею – 4,5967 га – рілля; 

- від 27 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції »  на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин  на  

території  Городнянської міської ради площею – 5,5489 га – рілля; 



- від 27 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції »  на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин  на  

території  Городнянської міської ради площею – 5,1707 га – рілля; 

- від 27 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції »  на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин  на  

території  Городнянської міської ради площею – 4,9884 га – рілля; 

- від 27 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції »  на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин  на  

території  Городнянської міської ради площею 3,6520 га – рілля; 

- від 26 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції »  на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин  на  

території  Городнянської міської ради площею – 3,7411 га – рілля; 

- від 26 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції »  на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин  на  

території  Городнянської міської ради площею – 3,8020 га – рілля; 

- від 26 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції »  на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин  на  

території  Городнянської міської ради площею – 3,8246 га – рілля; 

- від 26 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції »  на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин  на  

території  Городнянської міської ради площею – 3,8182 га – рілля; 

- від 26 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції »  на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин  на  

території  Городнянської міської ради площею – 3,6791 га – рілля; 

- від 26 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції »  на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин  на  

території  Городнянської міської ради площею – 3,6434 га – рілля; 



- від 26 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції »  на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин  на  

території  Городнянської міської ради площею – 3,6384 га – рілля; 

- від 26 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції »  на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин  на  

території  Городнянської міської ради площею – 2,0963 га – рілля; 

- від 26 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції »  на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин  на  

території  Городнянської міської ради площею – 3,6694 га – рілля; 

- від 26 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції »  на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин  на  

території  Городнянської міської ради площею – 3,6667 га – рілля; 

- від 26 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції »  на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин  на  

території  Городнянської міської ради площею – 3,6570 га – рілля; 

- від 27 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції »  на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин  на  

території  Городнянської міської ради площею – 3,6603 га – рілля; 

- від 27 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції »  на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин  на  

території  Городнянської міської ради площею – 3,6525 га – рілля; 

- від 27 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції »  на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин  на  

території  Городнянської міської ради площею – 3,6527 га – рілля; 

- від 26 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції »  на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин  на  

території  Городнянської міської ради площею – 3,7426 га – рілля; 



- від 26 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції »  на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин  на  

території  Городнянської міської ради площею – 1,8167 га – рілля; 

- від 27 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції »  на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин  на  

території  Городнянської міської ради площею – 1,8595 га – рілля; 

- від 27 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції »  на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин  на  

території  Городнянської міської ради площею – 2,2272 га – рілля; 

- від 27 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції »  на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин  на  

території  Городнянської міської ради площею – 3,1244 га – рілля; 

- від 27 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції »  на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин  на  

території  Городнянської міської ради площею – 3,0295 га – рілля; 

- від 27 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції »  на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин  на  

території  Городнянської міської ради площею – 2,9787 га – рілля; 

- від 27 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції »  на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин  на  

території  Городнянської міської ради площею – 2,2740 га – рілля; 

- від 27 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції »  на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин  на  

території  Городнянської міської ради площею – 1,8276 га – рілля; 

- від 27 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції »  на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин  на  

території  Городнянської міської ради площею – 1,3360 га – рілля; 



- від 27 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції »  на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин  на  

території  Городнянської міської ради площею – 1,8311 га – рілля; 

- від 26 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції »  на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин  на  

території  Городнянської міської ради площею – 1,4381 га – рілля; 

- від 26 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції »  на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин  на  

території  Городнянської міської ради площею – 1,8295 га – рілля; 

- від 26 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції »  на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин  на  

території  Городнянської міської ради площею – 1,8771 га – рілля; 

- від 26 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції »  на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин  на  

території  Городнянської міської ради площею – 1,8306 га – рілля; 

          - від 26 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством  «Городнянські 

Аграрні Інвестиції» на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин на 

території  Городнянської міської ради площею – 2,3160 га – рілля; 

- від 26 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції» на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин на 

території  Городнянської міської ради площею – 1,7775га – рілля; 

- від 26 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції» на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин на 

території  Городнянської міської ради площею – 3,0184 га – рілля; 

- від 26 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції» на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин на 

території  Городнянської міської ради площею – 3,0318 га – рілля; 



- від 26 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції» на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин на 

території  Городнянської міської ради площею – 2,2437 га – рілля; 

- від 26 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції» на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин на 

території  Городнянської міської ради площею – 2,1030 га – рілля; 

- від 26 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції» на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин на 

території  Городнянської міської ради площею – 2,3955 га – рілля; 

- від 26 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції» на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин на 

території  Городнянської міської ради площею – 3,4265 га – рілля; 

- від 26 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції» на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин на 

території  Городнянської міської ради площею – 2,2997 га – рілля; 

- від 27 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції» на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин на 

території  Городнянської міської ради площею – 1,8066 га – рілля; 

- від 27 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції» на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин на 

території  Городнянської міської ради площею – 1,8339 га – рілля; 

- від 27 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції» на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин на 

території  Городнянської міської ради площею – 0,9473 га – рілля; 

- від 27 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції» на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин на 

території  Городнянської міської ради площею – 3,6547 га – рілля; 



- від 27 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції» на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин на 

території  Городнянської міської ради площею – 3,6433 га – рілля; 

- від 27 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції» на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин на 

території  Городнянської міської ради площею – 3,1615 га – рілля; 

- від 27 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції» на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин на 

території  Городнянської міської ради площею – 3,0094 га – рілля; 

- від 27 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції» на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин на 

території  Городнянської міської ради площею – 4,4315 га – рілля; 

- від 27 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції» на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин на 

території  Городнянської міської ради площею – 2,4078 га – рілля; 

- від 27 липня 2012 року укладеного між Городнянською районною 

державною адміністрацією та приватним підприємством «Городнянські 

Аграрні Інвестиції» на землі сільськогосподарського призначення – не 

витребувані земельні частки (паї) за межами населеного пункту с. Смичин на 

території  Городнянської міської ради площею – 2,2381 га – рілля; 

 

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 


