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Інвестиційні пропозиції  
у сфері агропромислового комплексу 

    

        Кількість проінвентаризованих ділянок, що пропонуються для реалізації інвестиційних 
проектів (з визначенням їх площі, схематичного місця розташування, цільового 
призначення, особливостей, інфраструктури, механізму подачі заявок, контактної 
особи). 

        Для риборозведення: 

        1.Городнянської міськради-7.242 га; 

        2.Андріївської сільради-12.7345 га; 

        3.Кузницької сільради-4.7962 га; 

        4.Смичинська сільрада-9.9423 га; 

        5.Велико-Дирчинська сільрада-11.0075 га.   

        Для комерційного використання: 

        Городнянська міськрада: 

        А) вул.Леніна-0,006 га; 

        Б) вул. Артема 56а-0,06,га; 

        В) вул.1 Травня 65б-0,11 га; 

        Г)вул.Жижкуна-0,02 га. 



Інвестиційні пропозиції  
у сфері агропромислового комплексу 

Тваринництво 

    Наявні пустуючі приміщення для розвитку: 

- молочного скотарства с. Мощенка  
для утримання 600 голів ВРХ, в т.ч. 200 корів; 

- молочного скотарства с. Лемешівка 
для утримання 600 голів ВРХ, в т.ч. 200 корів; 

-  молочного скотарства с. Івашківка  
для утримання 400 голів ВРХ, в т.ч. 200 корів. 



Інвестиційні пропозиції  
у сфері агропромислового комплексу 

• Місце розташування: с. Гніздище, Городнянського р-ну, Чернігівської 
обл. 15100.  

• Власник земельної ділянки: власники земельних паїв.  
• Площа ділянки: 386 га.  
• Загальна характеристика: територія рівнинна, вільна від забудови, 

розташована поза межами населеного пункту.  
• Цільове призначення: землі сільськогосподарського призначення.  
• Варіанти використання: сільськогосподарське використання.  
• Умови придбання: оренда.  
• Вартість, тис. грн :орендна плата.  



Інвестиційні пропозиції  
у сфері агропромислового комплексу 

• Місце розташування: с. Макишин, Городнянського р-ну, Чернігівської 
обл. 15172.  

• Власник земельної ділянки: правонаступники КСП.  
• Площа ділянки: 1,5 га.  
• Загальна характеристика: територія рівнинна, вільна від забудови, 

розташована поза межами населеного пункту.  
• Цільове призначення: для комерційної та виробничої діяльності. 
• Варіанти використання: розміщення придорожньої інфраструктури.  
• Умови придбання: оренда.  
• Вартість, тис. грн: орендна плата. 



Інвестиційні пропозиції  
у сфері агропромислового комплексу 

• Місце розташування: с. Дібрівне, Городнянського р-ну, Чернігівської 
обл. 15163.  

• Власник земельної ділянки: правонаступник колишнього  
КСП «Добробут».  

• Площа ділянки: 2,5 га.  
• Загальна характеристика: територія рівнинна, розташована поза 

межами населеного пункту.  
• Цільове призначення: для комерційної та виробничої діяльності.  
• Варіанти використання: розміщення придорожної інфраструктури.  
• Умови придбання: оренда.  
• Вартість, тис. грн: орендна плата. 


