
 

 

                                                                                                    проект            

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  

  (одинадцята  сесія 8 скликання ) 

 

 

 

від  23 грудня  2021 року 

        м. Городня 

 

Про продаж земельної  ділянки 

несільськогосподарського 

призначення на землях 

Городнянської міської ради 

 

  Керуючись Конституцією України, Земельним Кодексом України, ст. 12, 

127, 128, Законом України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, 

постановою КМУ № 381 від 22.04.2009 р.,  , Городнянська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити експертну оцінку земельної ділянки, яка розташована в            

с. Вокзал-Городня по вул. Вокзальній, 45 Чернігівського району Чернігівської 

області  площею – 4,1987 га  виготовлену товариству з обмеженою 

відповідальністю «АРГАЛІ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 42120157),  в  сумі   1 262 

657 грн. (один мільйон двісті шістдесят дві тисячі  шістсот п’ятдесят сім  грн.)  

00 коп., або   30 грн. 07 коп.  за  1м.кв.  відповідно з висновком експерта про 

вартість об’єкту оцінки від 07 грудня  2021 р.,  згідно  договору  державної  

експертизи   №  056/2021 – З  від 07 грудня  2021 року.  

 

1.1 Суму продажу вищезгаданої земельної ділянки встановити 1 300 000 

грн. (один мільйон триста тисяч  грн.)  00 коп., або   30 грн. 96 коп.  за  1м.кв.   

1.2 Затвердити умови купівлі – продажу земельної ділянки. Виплату 

зазначеної суми 1 300 000 грн. (один мільйон триста тисяч  грн.)  00 коп.,  

внести на рахунок:   

 

 

 

 

 



Одержувач: ГУК у Чернігівській обл./тг м. Городня /33010100 

Код ЄДРПОУ: 37972475 

Казначейство України (ЕАП) 

Рахунок № UA638999980314151941000025693 

 

1.3 Суму  авансового  внеску,  яка  була  сплачена  за  виготовлення  

експертної  грошової  оцінки,  зарахувати  до  ціни  земельної  ділянки. 

 

2.  Продати   земельну  ділянку   товариству з обмеженою 

відповідальністю  «АРГАЛІ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 42120157),  площею – 1,1987 

га   кадастровий   №  7421410000:02:000:0314 в   с. Вокзал-Городня по                   

вул. Вокзальній, 45 Чернігівського району Чернігівської області  для  

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

(11.02). 

 

3.  Доручити голові міської ради А.І. Богдану підписати договір – купівлі 

продажу вищезазначеної земельної ділянки на затверджених умовах. В разі 

відсутності міського голови вказані в даному пункті обов’язки покласти на 

особу, яка уповноважена виконувати його обов’язки.  

 

4.  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                                                                                   Андрій Богдан 

 

 


