
Інвестиційний проект 
використання земельних 
ділянок у місті Городня 



РФ 

Привабливість м. Городня для розвитку бізнесу 
Городня — місто в Чернігівській області, розташоване 
на півночі України на берегах річки Чибриж. 
 

Площа 12,2  км² 
 

Населення  12,356 чоловік 

Інвестиційний потенціал 
 

  Інвестиційно-приваблива, вигідна  для  зовнішньоекономічної                                        
діяльності  територія, з добрими умовами для розвитку   
підприємництва. 
 

  Екологічно  чистий, комфортний для проживання, відпочинку 
та туризму район  з розвинутим с/г виробництвом. 

Городня 

 
 
Структурні переваги регіону 
 

  Зручне географіко-економічне розташування 
   - область межує з 3-ма областями (Сумською,  
     Полтавською та Київською) 
   - наближеність до ринків збуту Росії та Республіки  
     Білорусь (35 км) 
 

  Розвинута транспортна інфраструктура 
(автошляхи, залізниця) 
   - розвинута мережа автомобільних доріг  
   - проходження міжнародного транспортного кордону № 9 
     Хельсінки- Санкт-Петербург - Київ (Москва) - Одеса  
     (Кишинів)- Бухарест- Александрополіс 
   - залізничне сполучення 
 

  Ресурсний потенціал 
 

  Наявність факторів виробництва, в т.ч. людського 
ресурсу 
 



Земельна  ділянка, яка пропонується під реалізацію 
інвестиційного проекту 

Колишній навчальний аеродром 
ЧВВАУЛ 
  
Експлуатація припинена на початку 
90-х років 
 
Адреса: вул. Аеродромна 
 
Координати: 51 ° 53'1 "N 31 ° 38'35" E 
 
Загальна площа: 290 га 
 
Вільна площа: 260 га 
 
Можливість отримання в оренду та 
власність 



Генеральний план аеродрому 
введений в дію у 2014 році 

Експлікація: 
 

65 – малі підприємства 
 
31 – спортивна школа 
 
74 – питомник декоративних рослин 
 
75 – тепличне господарство 
 
112 – гелікоптерна база 
 
            - планується побудова 
об’їзної  дороги 
  
            - діюча дорога з твердим 
покриттям 
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Фото місцевості 



Пріоритетні напрямки інвестування 

Технологічний, індустріальний 
парк 

Логістичний центр 

Комплекс  зі зберігання та 
переробки аграрної продукції 

Комплекс деревообробних 
підприємств 

Туристично-рекреаційний 
комплекс 

Сонячні електростанції 



Кадастрова карта 
(масштаб 1:100) 

Яндекс карти 
(супутник) 

 



Ділянка № 1 
 
 
Кадастровий номер: 
7421410000:05:000:3399 
http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta  
 
Тип власності: 
державна власність 
 
Цільове призначення: 
для промислового будівництва 
 
Площа: 1.9537 га 
 
Адреса: м. Городня, вул. Аеродромна,44 
 
Об’єкти розташовані поруч: 
ТОВ “Паливна компанія Біоресурс” – займається 
виготовленням паливних брикетів типу RUF - RMP з 
деревної тирси. 
 
 

 

http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta


Ділянка № 2 
Кадастровий номер: 
7421410000:05:000:3350 
http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta  
 
Тип власності: 
державна власність 
 

Цільове призначення: 
для будівництва 
 

Площа: 2.5 га 
 
Адреса: 
м. Городня, вул. Аеродромна, 3 
 
Можливість використання 
прилеглих ділянок 

http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta


Ділянка № 3 
 

Кадастровий номер: 
7421410000:05:000:3351 
http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta  
 
Тип власності: 
державна власність 
 

Цільове призначення: 
для будівництва 
 

Площа: 2.5 га 
 
Адреса: 
м. Городня, вул. Аеродромна, 5 
 
Можливість використання 
прилеглих ділянок 

http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta




 
Автомобільна дорога Р-13 
Чернігів – Городня – с. Сеньківка 
кордон з Білорусією та Росією 
Відстань: 
Чернігів  - 56 км 

Київ - 200 км 

Росія - 35 км 

Білорусь - 35 км 

планується побудова об'їзної дороги 
діюча дорога з твердим покриттям 



Автостанція 
(відстань від земельних ділянок – 4 км) 

Основні напрямки руху: 
 м. Київ, м. Чернігів, м. Щорс 

Залізнична станція Городня 
(відстань від земельних ділянок – 3,7 км) 

 

Детальний розклад руху поїздів: 
http://www.uz.gov.ua/passengers/timetables/?station
=22272&by_station=%D0%9F%D0%BE%D1%88%

D1%83%D0%BA    

http://www.uz.gov.ua/passengers/timetables/?station=22272&by_station=%D0%9F%D0%BE%D1%88%D1%83%D0%BA
http://www.uz.gov.ua/passengers/timetables/?station=22272&by_station=%D0%9F%D0%BE%D1%88%D1%83%D0%BA
http://www.uz.gov.ua/passengers/timetables/?station=22272&by_station=%D0%9F%D0%BE%D1%88%D1%83%D0%BA


Комунікації 

Мережі  
водопостачання 
(1000 м) 
 
Мережі 
газопостачання 
(1000 м) 
 
Мережі 
електропостачання 
(800 м) 
 
Відстань 200 м 
 

Умовні позначення: 



Вдале географіко-економічне розташування 

Сприятливе екологічне середовище 

Правильна форма ділянок 

Наявність у місті промислового сектору 

Наявність транзитної автомагістралі та залізниці 

Наявність земельних та сировинних ресурсів  
(ліс, торф, глина, пісок, вода, дари лісу) 

Наявність мисливських угідь і водойм 

НАШІ ПЕРЕВАГИ: 

Наявність під’їзних автошляхів 



Перспективи співробітництва 
Влада міста 

 

 

Створення додаткових робочих 
місць 

 
Додаткові надходження до 

бюджету 
 

Зростання попиту на продукцію 
 

Підвищення інвестиційної 
привабливості м. Городня 

 
Вдосконалення інфраструктури 

міста 
 

Спонукання до розвитку малих 
підприємств 

Приватний інвестор 

 Мінімальний податок на 
землю   

 
Супровід при проходженні 

дозвільних процедур та 
отриманні необхідних 

документів 
 

Освоєння нових ринків збуту 
 

Підвищення прибутку 
 

Залучення нових клієнтів 
 

Гнучка ділова політика 
відносно робочої сили 

ВИГОДИ 



  Контакти  
 
 
 
 Адреса      вул. Леніна, 13 

     м. Городня 
     Чернігівська область 
     15100 
  

Тел.:      +38 04645 27444 
  
     +38 04645 27446 
  

Е-mail:      gormr@cg.ukrtel.net 
  

Web: 
  

      http://gorodnia.osp-ua.info/index.php 
 

mailto:gormr@cg.ukrtel.net
http://gorodnia.osp-ua.info/index.php


Відкривайте нові можливості. 
Інвестуйте вигідно. 


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Перспективи співробітництва
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18

