
                                                            

                                                                                                            

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  

  (шоста сесія 8 скликання) 

 

 

від  14 липня  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 та п. 24 

перехідних положень Земельного кодексуУкраїни, ст. 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 шостої  сесії  

восьмого скликання від 14 липня 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. Смичин 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

19,7055 7421487600:03:000:2180 

оренда 

2. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                     

За межами  

с. Смичин 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

17,7341 7421487600:03:000:2189 

оренда 

3. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                     

За межами  

с. Смичин 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

18,5737 7421487600:03:000:2190 

оренда 

4. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                     

За межами  

с. Смичин 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

15,8223 7421487600:03:000:2197 

оренда 

5. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                     

За межами  

с. Смичин 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

18,7255 7421487600:03:000:2191 

оренда 

6. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                     

За межами  

с. Залісся 

 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

10,1724 7421486400:11:000:1144 

оренда 



7. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                     

За межами  

с. Черецьке 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

9,4582 7421486400:11:000:1161 

оренда 

8. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                     

За межами  

с. Черецьке 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

17,5434 7421486400:11:000:1153 

оренда 

9. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                     

За межами  

с. Моложава  

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

12,2714 7421486400:11:000:1164 

оренда 

10. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                     

За межами  

с. Моложава  

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

7,3241 7421486400:11:000:1163 

оренда 

11. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                     

За межами  

с. Моложава  

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

19,6830 7421486400:11:000:1151 

оренда 

12. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                     

За межами  

с. Мощенка 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

16,5958 7421486800:04:000:0865 

оренда 

13. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                     

За межами  

с. Мощенка 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

11,9262 7421486800:04:000:0863 

оренда 

14. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                     

За межами  

с. Гасичівка  

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

18,0363 7421486800:04:000:0873 

оренда 

15. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

15,1937 7421486800:04:000:0871 

оренда 



області                     

За межами  

с. Сутоки 

виробництва 

16. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                     

За межами  

с. Мощенка 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

11,2766 7421486800:04:000:0860 

оренда 

17. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                     

За межами  

с. Півнівщина  

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

17,8275 7421489600:04:000:5377 

оренда 

18. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                     

За межами  

с. Хрипівка 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

12,4658 7421489600:04:000:5457 

оренда 

19. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                     

За межами  

с. Хрипівка 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

11,1665 7421489600:04:000:0812 

оренда 

20. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                     

За межами  

с. Хрипівка 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

13,1547 7421489600:04:000:0683 

оренда 

21. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                     

За межами  

с. Хрипівка 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

7,4621 7421489600:04:000:5740 

оренда 

22. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                     

За межами  

с. Хрипівка 

 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

7,9459 7421489600:04:000:5574 

оренда 

23. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                     

За межами  

с. Хотівля 

 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

7,8767 7421489200:03:000:4719 

оренда 



24. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                     

За межами  

с. Травневе 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

8,4283 7421489200:03:000:4724 

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 

15,8884 7421487300:02:000:1101 

оренда 

26. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                     

За межами  

с. Будище 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

10,8940 7421484000:04:000:0867 

оренда 

27. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                     

За межами  

с. Будище 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

16,6171 7421484000:04:000:0840 

оренда 

28. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                     

За межами  

с. Будище 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

11,0787 7421484000:04:000:1137 

оренда 

29. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                     

За межами  

с. Дроздовиця 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

19,5236 7421484000:04:000:0835 

оренда 

30. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                     

За межами  

с. Диханівка 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

12,5193 7421484000:04:000:0837 

оренда 

31. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                     

За межами  

с. Дроздовиця 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

16,4847 7421484000:04:000:0844 

оренда 

32. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

12,9590 7421487500:03:000:0968 

оренда 



області                     

За межами  

с. Сеньківка 

виробництва 

33. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                     

За межами  

с. Сеньківка 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

8,6850 7421487500:03:000:0965 

оренда 

34. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                     

За межами  

с. Сеньківка 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

15,5684 7421487500:03:000:0975 

оренда 

35. 

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 

36. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                     

За межами  

с. Горошківка 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

11,4500 7421483200:04:000:3373 

оренда 

37. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                     

За межами  

с. Горошківка 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

14,4998 7421483200:04:000:3376 

оренда 

38. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                     

За межами  

с. Гніздище 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

10,4500 7421483200:04:000:3369 

оренда 

39. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                     

За межами  

с. Гніздище 

 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

10,5600 7421483200:04:000:3363 

оренда 

40. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                     

За межами  

с. Гніздище 

 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

14,2100 7421483200:04:000:3366 

оренда 



41. 

В адміністративних 

межах Городнянської 

міської ради 

Городнянського 

району Чернігівської 

області                     

За межами  

с. Марочкине 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.01 ) Для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

13,6500 7421484800:07:000:3597 

оренда 

 

 

 

Міський голова                                                                                         А.І. Богдан 


