
                                                               

                                                                                                            

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 сьома (45) позачергова сесія 7 скликання) 

 

 

від  24 листопада 2020 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. Дати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок право оренди яких пропонується для продажу окремим лотом 

на конкурентних засадах (земельних торгах). 

 

3. 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 рішеннядвадцять сьомої (45) сесії  

сьомого скликання від 24 листопада 2020 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 

Цільове призначення 

(функціональне 

використання) 

земельноїділянки 

Площа, 

га 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

Умови 

продажу 

1. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                     

За межами  

с. Гніздище 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

23,862 7421483200:04:000:3354 

оренда 

2. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                     

За межами  

с. Стовпівка 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

28,0298 7421483200:04:000:3355 

оренда 

3. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                     

За межами  

с. Стовпівка  

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

22,5044 
7421483200:04:000:3353 

 

оренда 

4. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                    

 За межами  

с. Горошківка 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

49,4709 7421483200:04:000:3368 

оренда 

5. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                     

За межами  

с. Городня 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

34,2959 7421410000:05:000:3393 

оренда 

6. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                     

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

20,4283 
7421410000:05:000:3383 

 

оренда 



За межами  

с. Альошинське 

 

7. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                     

За межами  

с. Будище 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

21,1504 7421484000:04:000:1060 

 

оренда 

8. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                     

За межами  

с. Будище 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

24,6457 7421484000:04:000:1059 

оренда 

9. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                     

За межами  

с. Будище 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

33,6464 7421484000:04:000:1053 

оренда 

10. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                    

 За межами  

с. Будище 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

126,7148 
7421484000:04:000:1056 

 

оренда 

11. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                     

За межами  

с. Будище 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

20,3784 
7421484000:04:000:1065 

 

оренда 

12. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                    

 За межами  

с. Дроздовиця 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

29,6866 7421484000:04:000:0855 

оренда 

13. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                    

За межами  

с. Дроздовиця 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

25,0609 
7421484000:04:000:0848 

 

оренда 

14. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                     

За межами  

с. Невкля 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

28,8917 
7421486400:11:000:1152 

 

оренда 



15. 

 В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                     

За межами  

с. Черецьке 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

50,2986 
7421486400:11:000:1162 

 

оренда 

16. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                     

За межами  

с. Невкля 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

29,2045 
7421486400:11:000:1165 

 

оренда 

17. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                     

За межами  

с. Берилівка 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

20,1588 7421486800:04:000:0866 

оренда 

18. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                     

За межами  

с. Берелівка 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

29,9754 7421486800:04:000:0851 

оренда 

19. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                    

 За межами  

с. Гасичівка 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

23,8312 
7421486800:04:000:0874 

 

оренда 

20. 

 В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                     

За межами  

с. Пекурівка 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 

20,1781 
7421487000:02:000:1488 

 

оренда 

21. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                     

За межами  

с. Пекурівка 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

60,409 
7421487000:02:000:1567 

 

оренда 

22. 

 В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                    

 За межами  

с. Пекурівка 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

40,943 7421487000:02:000:1493 

оренда 

23. 
 В адміністративних 

межах Городнянської 

Землі 

сільськогосподарського 
20,9287 

7421487000:02:000:1489 

 

оренда 



міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                     

За межами  

с. Пекурівка 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

24. 

 В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                     

За межами  

с. Пекурівка 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

16,0553 7421487000:02:000:1598 

оренда 

25. 

 В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                     

За межами  

с. Полісся 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

24,4107 
7421487300:02:000:1103 

 

оренда 

26. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                     

За межами  

с. Смичин 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

25,1068 7421487600:03:000:2193 

оренда 

27. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                    

 За межами  

с. Смичин 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

32,4648 7421487600:03:000:2196 

оренда 

28. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                     

За межами  

с. Дібрівне 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

62,5804 
7421487600:03:000:2212 

 

оренда 

29. 

 В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                     

За межами  

с. Солонівка 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

24,745 
7421488000:02:000:3328 

 

оренда 

30. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                     

За межами  

с. Солонівка 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

20,0693 
7421488000:02:000:3325 

 

Оренда 

31. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

27,3239 7421489200:03:000:4878 

Оренда 



району Чернігівської 

області                     

За межами  

с. Хотівля 

сільськогосподарського 

виробництва 

32. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                     

За межами  

с. Травневе 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 

34,9436 7421489200:03:000:4872 

Оренда 

33. 

 В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                     

За межами  

с. Хотівля 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

31,118 7421489200:03:000:4720 

Оренда 

34. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                     

За межами  

с. Хрипівка 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

58,0739 
7421489600:04:000:0681 

 

Оренда 

35. 

 В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                     

За межами  

с. Півнівщина 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

29,2428 
7421489600:04:000:0682 

 

Оренда 

36. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                    

 За межами  

с. Хрипівка 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

31,0678 
7421489600:04:000:0422 

 

Оренда 

37. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                     

За межами  

с. Конотоп 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

123,2518 7421485200:02:000:4595 

Оренда 

 

 

 
 


