
                                                                                                 

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  

  (вісімнадцята  сесія 8 скликання) 
 

 

від  02 березня 2023 року 

        м. Городня 

 

Про продовження строку 
дії нормативної грошової 
оцінки населених пунктів 
на землях Городнянської 
міської територіальної 
громади 

 

         Керуючись ст. 25, ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, Законом України “Про оцінку земель”, Податковим кодексом України, 
та  Земельним Кодексом України, Городнянська міська рада 

 

                                                     В И Р І Ш И Л А 

 

         1.  Продовжити термін дії нормативної грошової оцінки земель с. Андріївка  

Чернігівського району Чернігівської області  
         1.1  Дане продовження діє до введення  в дію оновленої грошової оцінки 

земель с. Андріївка,  Чернігівського району Чернігівської області з урахуванням 
коефіцієнтів індексації. 
 

         2.  Продовжити дію нормативної грошової оцінки земель с. Полісся 

Чернігівського району Чернігівської області.  
         2.1  Дане продовження діє до введення  в дію оновленої грошової оцінки 
земель с. Полісся  Чернігівського району Чернігівської області з урахуванням 
коефіцієнтів індексації. 
 

         3.  Продовжити дію нормативної грошової оцінки земель с. Політрудня 
Чернігівського району Чернігівської області.  
         3.1  Дане продовження діє до введення  в дію оновленої грошової оцінки 
земель с. Політрудня  Чернігівського району Чернігівської області з урахуванням 
коефіцієнтів індексації. 
 

         4.  Продовжити дію нормативної грошової оцінки земель с. Моложава 
Чернігівського району Чернігівської області.  



         4.1  Дане продовження діє до введення  в дію оновленої грошової оцінки 
земель с. Моложава Чернігівського району Чернігівської області з урахуванням 
коефіцієнтів індексації. 
 

         5.  Продовжити дію нормативної грошової оцінки земель с. Мощенка 

Чернігівського району Чернігівської області.  
         5.1  Дане продовження діє до введення  в дію оновленої грошової оцінки 
земель с. Мощенка  Чернігівського району Чернігівської області з урахуванням 
коефіцієнтів індексації. 
 

         6.  Продовжити дію нормативної грошової оцінки земель с. Сеньківка 

Чернігівського району Чернігівської області.  
         6.1  Дане продовження діє до введення  в дію оновленої грошової оцінки 
земель с. Сеньківка Чернігівського району Чернігівської області з урахуванням 
коефіцієнтів індексації. 
 

         7.  Продовжити дію нормативної грошової оцінки земель с. Володимирівка 
Чернігівського району Чернігівської області.  
         7.1  Дане продовження діє до введення  в дію оновленої грошової оцінки 
земель с. Володимирівка Чернігівського району Чернігівської області з 
урахуванням коефіцієнтів індексації. 
         

         8.  Продовжити дію нормативної грошової оцінки земель с. День Добрий 

Чернігівського району Чернігівської області.  
         8.1  Дане продовження діє до введення  в дію оновленої грошової оцінки 
земель с. День Добрий Чернігівського району Чернігівської області з 
урахуванням коефіцієнтів індексації. 
 

         9.  Продовжити дію нормативної грошової оцінки земель с. Ільмівка 
Чернігівського району Чернігівської області.  
         9.1  Дане продовження діє до введення  в дію оновленої грошової оцінки 
земель с. Ільмівка Чернігівського району Чернігівської області з урахуванням 
коефіцієнтів індексації. 
 

         10. Продовжити дію нормативної грошової оцінки земель с. Ближнє 
Чернігівського району Чернігівської області.  
         10.1  Дане продовження діє до введення  в дію оновленої грошової оцінки 
земель с. Ближнє Чернігівського району Чернігівської області з урахуванням 
коефіцієнтів індексації. 
 

         11. Продовжити дію нормативної грошової оцінки земель с. Карпівка 
Чернігівського району Чернігівської області.  
         11.1  Дане продовження діє до введення  в дію оновленої грошової оцінки 
земель с. Карпівка Чернігівського району Чернігівської області з урахуванням 
коефіцієнтів індексації. 
 



         12. Продовжити дію нормативної грошової оцінки земель с. Мости  
Чернігівського району Чернігівської області.  
         12.1  Дане продовження діє до введення  в дію оновленої грошової оцінки 
земель с. Мости Чернігівського району Чернігівської області з урахуванням 
коефіцієнтів індексації. 
 

         13. Продовжити дію нормативної грошової оцінки земель с. Світанок 
Чернігівського району Чернігівської області.  
         13.1  Дане продовження діє до введення  в дію оновленої грошової оцінки 
земель с. Світанок Чернігівського району Чернігівської області з урахуванням 
коефіцієнтів індексації. 
 

         14. Продовжити дію нормативної грошової оцінки земель с. Дроздовиця 
Чернігівського району Чернігівської області.  
         14.1  Дане продовження діє до введення  в дію оновленої грошової оцінки 
земель с. Дроздовиця Чернігівського району Чернігівської області з урахуванням 
коефіцієнтів індексації. 
 

         15. Продовжити дію нормативної грошової оцінки земель с. Будище 
Чернігівського району Чернігівської області.  
         15.1  Дане продовження діє до введення  в дію оновленої грошової оцінки 
земель с. Будище Чернігівського району Чернігівської області з урахуванням 
коефіцієнтів індексації. 
 

         16. Продовжити дію нормативної грошової оцінки земель с. Диханівка 
Чернігівського району Чернігівської області.  
         16.1  Дане продовження діє до введення  в дію оновленої грошової оцінки 
земель с. Диханівка Чернігівського району Чернігівської області з урахуванням 
коефіцієнтів індексації. 
 

         17. Продовжити дію нормативної грошової оцінки земель с. Гніздище 
Чернігівського району Чернігівської області.  
         17.1  Дане продовження діє до введення  в дію оновленої грошової оцінки 
земель с. Гніздище Чернігівського району Чернігівської області з урахуванням 
коефіцієнтів індексації. 
 

         18. Продовжити дію нормативної грошової оцінки земель с. Горошківка 
Чернігівського району Чернігівської області.  
         18.1  Дане продовження діє до введення  в дію оновленої грошової оцінки 
земель с. Горошківка Чернігівського району Чернігівської області з урахуванням 
коефіцієнтів індексації. 
 

         19. Продовжити дію нормативної грошової оцінки земель с. Стовпівка 
Чернігівського району Чернігівської області.  



         19.1  Дане продовження діє до введення  в дію оновленої грошової оцінки 
земель с. Стовпівка  Чернігівського району Чернігівської області з урахуванням 
коефіцієнтів індексації. 
 

         20. Продовжити дію нормативної грошової оцінки земель с. Кузничі 
Чернігівського району Чернігівської області.  
         20.1  Дане продовження діє до введення  в дію оновленої грошової оцінки 
земель с. Кузничі Чернігівського району Чернігівської області з урахуванням 
коефіцієнтів індексації. 
 

         21. Продовжити дію нормативної грошової оцінки земель с. Деревини 
Чернігівського району Чернігівської області.  
         21.1  Дане продовження діє до введення  в дію оновленої грошової оцінки 
земель с. Деревини  Чернігівського району Чернігівської області з урахуванням 
коефіцієнтів індексації. 
 

         22. Продовжити дію нормативної грошової оцінки земель с. Кусії 
Чернігівського району Чернігівської області.  
         22.1  Дане продовження діє до введення  в дію оновленої грошової оцінки 
земель с. Кусії  Чернігівського району Чернігівської області з урахуванням 
коефіцієнтів індексації. 
 

         23. Продовжити дію нормативної грошової оцінки земель с. Хотівля 
Чернігівського району Чернігівської області.  
         23.1  Дане продовження діє до введення  в дію оновленої грошової оцінки 
земель с. Хотівля Чернігівського району Чернігівської області з урахуванням 
коефіцієнтів індексації. 
 

         24. Продовжити дію нормативної грошової оцінки земель с. Хрипівка 
Чернігівського району Чернігівської області.  
         24.1  Дане продовження діє до введення  в дію оновленої грошової оцінки 
земель с. Хрипівка  Чернігівського району Чернігівської області з урахуванням 
коефіцієнтів індексації. 
 

         25. Продовжити дію нормативної грошової оцінки земель с. Півнівщина 
Чернігівського району Чернігівської області.  
         25.1  Дане продовження діє до введення  в дію оновленої грошової оцінки 
земель с. Півнівщина Чернігівського району Чернігівської області з урахуванням 
коефіцієнтів індексації. 
 

         26. Продовжити дію нормативної грошової оцінки земель с. Барабанівське 
Чернігівського району Чернігівської області.  
         26.1  Дане продовження діє до введення  в дію оновленої грошової оцінки 
земель с. Барабанівське Чернігівського району Чернігівської області з 
урахуванням коефіцієнтів індексації. 
 



         27. Продовжити дію нормативної грошової оцінки земель с. Вершини 
Чернігівського району Чернігівської області.  
         27.1  Дане продовження діє до введення  в дію оновленої грошової оцінки 
земель с. Вершини Чернігівського району Чернігівської області з урахуванням 
коефіцієнтів індексації. 
 

         28. Продовжити дію нормативної грошової оцінки земель с. Хоробичі 
Чернігівського району Чернігівської області.  
         28.1  Дане продовження діє до введення  в дію оновленої грошової оцінки 
земель с. Хоробичі  Чернігівського району Чернігівської області з урахуванням 
коефіцієнтів індексації. 
 

         29. Продовжити дію нормативної грошової оцінки земель с. Ваганичі 
Чернігівського району Чернігівської області.  
         29.1  Дане продовження діє до введення  в дію оновленої грошової оцінки 
земель с. Ваганичі Чернігівського району Чернігівської області з урахуванням 
коефіцієнтів індексації. 
 

         30. Продовжити дію нормативної грошової оцінки земель с. Солонівка 
Чернігівського району Чернігівської області.  
         30.1  Дане продовження діє до введення  в дію оновленої грошової оцінки 
земель с. Солонівка Чернігівського району Чернігівської області з урахуванням 
коефіцієнтів індексації. 
 

         31. Продовжити дію нормативної грошової оцінки земель с. Смичин 
Чернігівського району Чернігівської області.  
         31.1  Дане продовження діє до введення  в дію оновленої грошової оцінки 
земель с. Смичин Чернігівського району Чернігівської області з урахуванням 
коефіцієнтів індексації. 
 

         32. Продовжити дію нормативної грошової оцінки земель с. Дібрівне 
Чернігівського району Чернігівської області.  
         32.1  Дане продовження діє до введення  в дію оновленої грошової оцінки 
земель с. Дібрівне Чернігівського району Чернігівської області з урахуванням 
коефіцієнтів індексації. 
 

         33. Продовжити дію нормативної грошової оцінки земель с. Лемешівка 
Чернігівського району Чернігівської області.  
         33.1  Дане продовження діє до введення  в дію оновленої грошової оцінки 
земель с. Лемешівка Чернігівського району Чернігівської області з урахуванням 
коефіцієнтів індексації. 
 

         34. Продовжити дію нормативної грошової оцінки земель с. Конотоп 
Чернігівського району Чернігівської області.  



         34.1  Дане продовження діє до введення  в дію оновленої грошової оцінки 
земель с. Конотоп Чернігівського району Чернігівської області з урахуванням 
коефіцієнтів індексації. 
 

         35. Продовжити дію нормативної грошової оцінки земель с. Бутівка 
Чернігівського району Чернігівської області.  
         35.1  Дане продовження діє до введення  в дію оновленої грошової оцінки 
земель с. Бутівка Чернігівського району Чернігівської області з урахуванням 
коефіцієнтів індексації. 
 

         36. Продовжити дію нормативної грошової оцінки земель с. Пекурівка 
Чернігівського району Чернігівської області.  
         36.1  Дане продовження діє до введення  в дію оновленої грошової оцінки 
земель с. Пекурівка Чернігівського району Чернігівської області з урахуванням 
коефіцієнтів індексації. 
 

37. 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 
 


