
                                                            

                                                                                                            

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  

  (п`ята сесія 8 скликання) 

 

 

від  25 травня  2021 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) 

 

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) 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 

Городнянської міської ради з питань комунальної власності, земельних відносин, 

охорони природи та містобудівної діяльності. 

 

 

 

Міський голова                                                                                       А.І. Богдан 
 

 



Додаток 1 

до п`ятої  сесії  

восьмого скликання від 25 травня 2021 року  

«Про визначення та затвердження 

  переліку земельних ділянок  

сільськогосподарського призначення,  

право оренди яких пропонується для  

продажу окремими лотами на конкурентних  

засадах (земельних торгах)»  

 

Перелік земельних ділянок сільськогосподарського 

призначеннякомунальноївласності, які виставляються на земельні торги 

окремими лотами  

 

№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. Хотівля 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

45,5767 7421489200:03:000:4963 

оренда 

2. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                     

За межами  

с. Хотівля 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

24,2224 7421489200:03:000:5085 

оренда 

3. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                     

За межами  

с. Хотівля 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

38,3133 
7421489200:03:000:4725 

 

оренда 

4. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                     

За межами  

с. Ільмівка 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

32,7007 7421484800:07:000:3591 

оренда 

5. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                     

За межами  

с. Ільмівка 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

22,0092 7421484800:07:000:3594 

оренда 

 

6. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                     

За межами  

с. Ільмівка 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

30,0185 7421484800:07:000:3593 

 

оренда 



7. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                     

За межами  

с. Лемешівка 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

29,8431 7421485600:04:000:2087 

оренда 

8. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                     

За межами  

с. Лемешівка 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

29,1966 7421485600:04:000:2518 

оренда 

9. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                    

 За межами  

с. Лемешівка 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

22,6535 7421485600:04:000:2519 

оренда 

10. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                     

За межами  

с. Перепис 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

83,2443 
7421487200:03:000:3304 

 

оренда 

11. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                     

За межами  

с. Перепис 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

59,0687 
7421487200:03:000:3306 

 

оренда 

12. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                     

За межами  

с. Перепис 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

17,0705 
7421487200:03:000:3312 

 

оренда 

13. 

 В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                     

За межами  

с. Пекурівка 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

34,0373 
7421487000:02:000:1657 

 

оренда 

14. 

 В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                     

За межами  

с. Пекурівка 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

24,1533 
7421487000:02:000:1659 

 

оренда 

15. 

 В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

20,1781 
7421487000:02:000:1488 

 

оренда 



області                     

За межами  

с. Пекурівка 

виробництва 

16. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                    

 За межами  

с. Мальча 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

47,4953 7421485600:04:000:2516 

оренда 

17. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                    

 За межами  

с. Мальча 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

41,1774 7421485600:04:000:2517 

оренда 

18. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                    

 За межами  

с. Мальча 

 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

192,4102 7421485600:04:000:2539 

оренда 

19. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                    

 За межами  

с. Рубіж 

 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

29,8065 7421485600:04:000:2531 

оренда 

20. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                    

 За межами  

с. Рубіж 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

21,1894 7421485600:04:000:2533 

оренда 

21. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                    

 За межами  

с. Кусії 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

59.0687 7421487200:03:000:3306 

оренда 

22. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                    

 За межами  

с. Андріївка 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

25,9827 7421480400:05:000:3408 

оренда 

 

 

 

Міський голова                                                                                         А.І. Богдан 


