
                                                                                                          

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  

 (чотирнадцята (32) сесія 7 скликання ) 

 

від  23 травня  2019 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу для передачі 

земельних ділянок в суборенду 

в межах Городнянської міської 

ради 

 

  Розглянувши заяви про надання земельних ділянок в суборенду, 

керуючись ст. 25,  ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні” ,Законом України «Про оренду землі», Земельним кодексом 

України,Городнянська міська рада 

                                                      В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати дозвіл ПрАТ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельних 

ділянок згідно договору від 15.09.2014 року зареєстрованого в Хотівлянській 

сільській раді 25.09.2014  року за номером 1201 в суборенду  ТОВ «АЛЬФА 

АГРО» за межами с. Хотівля Городнянського районузагальною  площею – 

145,2530 га кадастрові номери: 
1 7421489200:03:000:4902 26 7421489200:03:000:4925 

2 7421489200:03:000:4904 27 7421489200:03:000:4927 

3 7421489200:03:000:4903 28 7421489200:03:000:4926 

4 7421489200:03:000:4905 29 7421489200:03:000:4931 

5 7421489200:03:000:4908 30 7421489200:03:000:4928 

6 7421489200:03:000:4907 31 7421489200:03:000:4932 

7 7421489200:03:000:4906 32 7421489200:03:000:4934 

8 7421489200:03:000:4909 33 7421489200:03:000:4933 

9 7421489200:03:000:4910 34 7421489200:03:000:4937 

10 7421489200:03:000:4911 35 7421489200:03:000:4935 

11 7421489200:03:000:4915 36 7421489200:03:000:4936 

12 7421489200:03:000:4912 37 7421489200:03:000:4939 

13 7421489200:03:000:4913 38 7421489200:03:000:4941 

14 7421489200:03:000:4914 39 7421489200:03:000:4940 

15 7421489200:03:000:4916 40 7421489200:03:000:4938 

16 7421489200:03:000:4919 41 7421489200:03:000:4943 

17 7421489200:03:000:4922 42 7421489200:03:000:4942 

18 7421489200:03:000:4918 43 7421489200:03:000:4944 

19 7421489200:03:000:4920 44 7421489200:03:000:4946 

20 7421489200:03:000:4923 45 7421489200:03:000:4945 

21 7421489200:03:000:4917 46 7421489200:03:000:4950 

22 7421489200:03:000:4921 47 7421489200:03:000:4948 

23 7421489200:03:000:4924 48 7421489200:03:000:4949 

24 7421489200:03:000:4930 49 7421489200:03:000:4947 

25 7421489200:03:000:4929 
  



1.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

1.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки . 

1.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки . 

1.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

2. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

в суборенду  ТОВ «Енергогазімекс» за межами с. Хотівля Городнянського 

районузагальною  площею – 170,001 га кадастровий № 7421489200:03:000:4468. 

2.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

2.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

2.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки . 

2.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

3. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 21.05.2012 року зареєстрованого 17.12.2012  року за номером 

742140004001941в суборенду  СГВК «Зоря» за межами с. Бутівка 

Городнянського районузагальною  площею – 5,6918га кадастровий № 

7421481200:04:000:0199. 

3.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

3.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

3.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

3.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

4. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 21.05.2012 року зареєстрованого 17.12.2012  року за номером 

742140004001990в суборенду  СГВК «Зоря» за межами с. Бутівка 

Городнянського районузагальноюплощею – 5,4844га кадастровий № 

7421481200:04:000:0655. 

4.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

4.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

4.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

4.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

5. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 21.05.2012 року зареєстрованого 17.12.2012  року за номером 



742140004001940в суборенду  СГВК «Зоря» за межами с. Бутівка 

Городнянського районузагальноюплощею – 4,6449га кадастровий № 

7421481200:04:000:0656. 

5.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

5.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

5.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

5.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

6. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 21.05.2012 року зареєстрованого 17.12.2012  року за номером 

742140004001979в суборенду  СГВК «Зоря» за межами с. Бутівка 

Городнянського районузагальноюплощею – 4,4090га кадастровий № 

7421481200:04:000:0245. 

6.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

6.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

6.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

6.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

7. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 21.05.2012 року зареєстрованого 17.12.2012  року за номером 

742140004001980в суборенду  СГВК «Зоря» за межами с. Бутівка 

Городнянського районузагальноюплощею – 4,5901га кадастровий № 

7421481200:04:000:0674. 

7.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

7.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

7.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

7.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

8. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 21.05.2012 року зареєстрованого 17.12.2012  року за номером 

742140004001949в суборенду  СГВК «Зоря» за межами с. Бутівка 

Городнянського районузагальноюплощею – 4,6047га кадастровий № 

7421481200:04:000:0675. 

8.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

8.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 



8.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

8.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

9. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 21.05.2012 року зареєстрованого 17.12.2012  року за номером 

742140004001950в суборенду  СГВК «Зоря» за межами с. Бутівка 

Городнянського районузагальноюплощею – 4,6053га кадастровий № 

7421481200:04:000:0677. 

9.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

9.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

9.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

9.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

10. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 21.05.2012 року зареєстрованого 17.12.2012  року за номером 

742140004001935в суборенду  СГВК «Зоря» за межами с. Бутівка 

Городнянського районузагальноюплощею – 4,7242га кадастровий № 

7421481200:04:000:0678. 

10.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

10.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

10.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

10.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

11. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 21.05.2012 року зареєстрованого 17.12.2012  року за номером 

742140004001965в суборенду  СГВК «Зоря» за межами с. Бутівка 

Городнянського районузагальноюплощею – 4,6177га кадастровий № 

7421481200:04:000:0679. 

11.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

11.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

11.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

11.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

 

12. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 21.05.2012 року зареєстрованого 17.12.2012  року за номером 

742140004001951в суборенду  СГВК «Зоря» за межами с. 



БутівкаГороднянськогорайонузагальноюплощею – 4,5910га кадастровий № 

7421481200:04:000:0681. 

12.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

12.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

12.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

12.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

13. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 21.05.2012 року зареєстрованого 17.12.2012  року за номером 

742140004001983в суборенду  СГВК «Зоря» за межами с. Бутівка 

Городнянського районузагальноюплощею – 4,5956га кадастровий № 

7421481200:04:000:0682. 

13.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

13.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

13.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

13.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

14. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 21.05.2012 року зареєстрованого 17.12.2012  року за номером 

742140004001993в суборенду  СГВК «Зоря» за межами с. Бутівка 

Городнянського районузагальноюплощею – 2,3509га кадастровий № 

7421481200:04:000:1081. 

14.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

14.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

14.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

14.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

15. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 

27в суборенду  СГВК «Зоря» за межами с. Бутівка Городнянського 

районузагальноюплощею – 4,3804га кадастровий № 7421481200:04:000:0658. 

15.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

15.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

15.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

15.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 



16. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 

28в суборенду  СГВК «Зоря» за межами с. Бутівка Городнянського 

районузагальноюплощею – 4,3747га кадастровий № 7421481200:04:000:0659. 

16.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

16.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

16.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

16.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

17. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 

29в суборенду  СГВК «Зоря» за межами с. Бутівка Городнянського 

районузагальноюплощею – 4,3826га кадастровий № 7421481200:04:000:0660. 

17.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

17.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

17.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

17.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

18. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 

30в суборенду  СГВК «Зоря» за межами с. Бутівка Городнянського 

районузагальноюплощею – 4,3980га кадастровий № 7421481200:04:000:0661. 

18.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

18.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

18.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

18.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

19. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 

31в суборенду  СГВК «Зоря» за межами с. Бутівка Городнянського 

районузагальноюплощею – 4,3967га кадастровий № 7421481200:04:000:0662. 

19.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

19.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

19.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

19.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 



20. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 

32в суборенду  СГВК «Зоря» за межами с. Бутівка Городнянського 

районузагальноюплощею – 4,3953га кадастровий № 7421481200:04:000:0663. 

20.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

20.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

20.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

20.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

21. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 

34в суборенду  СГВК «Зоря» за межами с. Бутівка Городнянського 

районузагальноюплощею – 4,9344га кадастровий № 7421481200:04:000:0665. 

21.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

21.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

21.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

21.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

22. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 

35в суборенду  СГВК «Зоря» за межами с. Бутівка Городнянського 

районузагальноюплощею – 4,8634га кадастровий № 7421481200:04:000:0666. 

22.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

22.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

22.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

22.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

23. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 

36в суборенду  СГВК «Зоря» за межами с. Бутівка Городнянського 

районузагальноюплощею – 4,8502га кадастровий № 7421481200:04:000:0667. 

23.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

23.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

23.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

23.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 



24. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 

37в суборенду  СГВК «Зоря» за межами с. Бутівка Городнянського 

районузагальноюплощею – 4,8344га кадастровий № 7421481200:04:000:0668. 

24.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

24.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

24.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

24.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

25. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 

38в суборенду  СГВК «Зоря» за межами с. Бутівка Городнянського 

районузагальноюплощею – 4,9064га кадастровий № 7421481200:04:000:0669. 

25.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

25.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

25.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

25.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

26. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 

39в суборенду  СГВК «Зоря» за межами с. Бутівка Городнянського 

районузагальноюплощею – 5,0467га кадастровий № 7421481200:04:000:0670. 

26.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

26.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

26.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

26.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

 

27. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 

26в суборенду  СГВК «Зоря» за межами с. Бутівка Городнянського 

районузагальноюплощею – 4,3795га кадастровий № 7421481200:04:000:0657. 

27.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

27.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

27.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 



27.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

28. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 

90в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. Бутівка Городнянського 

районузагальноюплощею – 4,4478га кадастровий № 7421481200:04:000:0627. 

28.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

28.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

28.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

28.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

29. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 

89в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. Бутівка Городнянського 

районузагальноюплощею – 4,4592га кадастровий № 7421481200:04:000:0628. 

29.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

29.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

29.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

29.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

30. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 

88в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. Бутівка Городнянського 

районузагальноюплощею – 4,4576га кадастровий № 7421481200:04:000:0629. 

30.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

30.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

30.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

30.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

31. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 

87в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. Бутівка Городнянського 

районузагальноюплощею – 4,4598га кадастровий № 7421481200:04:000:0630. 

31.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

31.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 



31.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

31.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

32. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 

86в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. Бутівка Городнянського 

районузагальноюплощею – 4,4550га кадастровий № 7421481200:04:000:0631. 

32.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

32.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

32.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

32.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

33. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 

85в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. Бутівка Городнянського 

районузагальноюплощею – 4,4656га кадастровий № 7421481200:04:000:0632. 

33.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

33.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

33.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

33.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

34. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 

47в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. Бутівка Городнянського 

районузагальноюплощею – 4,8853га кадастровий № 7421481200:04:000:0174. 

34.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

34.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

34.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

34.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

35. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 

48в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. Бутівка Городнянського 

районузагальноюплощею – 5,5667га кадастровий № 7421481200:04:000:0643. 

35.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 



35.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

35.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

35.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

36. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 

50в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. Бутівка Городнянського 

районузагальноюплощею – 5,1263га кадастровий № 7421481200:04:000:0176. 

36.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

36.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

36.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

36.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

37. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 

51в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. Бутівка Городнянського 

районузагальноюплощею – 5,3053га кадастровий № 7421481200:04:000:0178. 

37.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

37.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

37.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

37.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

38. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 

41в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. Бутівка Городнянського 

районузагальноюплощею – 4,5908га кадастровий № 7421481200:04:000:0647. 

38.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

38.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

38.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

38.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

39. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 

40в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. Бутівка Городнянського 

районузагальноюплощею – 4,6096га кадастровий № 7421481200:04:000:0645. 



39.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

39.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

39.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

39.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

40. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 

42в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. Бутівка Городнянського 

районузагальноюплощею – 4,5976га кадастровий № 7421481200:04:000:0648. 

40.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

40.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

40.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

40.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

41. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 

43в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. Бутівка Городнянського 

районузагальноюплощею – 4,7212га кадастровий № 7421481200:04:000:0649. 

41.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

41.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

41.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

41.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

42. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 

44в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. Бутівка Городнянського 

районузагальноюплощею – 4,5937га кадастровий № 7421481200:04:000:0650. 

42.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

42.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

42.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

42.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

43. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 



45в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. Бутівка Городнянського 

районузагальноюплощею – 4,5919га кадастровий № 7421481200:04:000:0651. 

43.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

43.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

43.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

43.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

44. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 

46в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. Бутівка Городнянського 

районузагальноюплощею – 4,6090га кадастровий № 7421481200:04:000:0652. 

44.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

44.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

44.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

44.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

45. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 

19в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. Бутівка Городнянського 

районузагальноюплощею – 5,4093га кадастровий № 7421481200:04:000:0547. 

45.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

45.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

45.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

45.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

46. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 

20в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. Бутівка Городнянського 

районузагальноюплощею – 4,7918га кадастровий № 7421481200:04:000:0548. 

46.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

46.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

46.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

46.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 



47. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 

21в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. Бутівка Городнянського 

районузагальноюплощею – 4,5865га кадастровий № 7421481200:04:000:0549. 

47.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

47.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

47.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

47.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

48. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 

22в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. Бутівка Городнянського 

районузагальноюплощею – 4,5866га кадастровий № 7421481200:04:000:0550. 

48.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

48.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

48.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

48.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

49. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером  

23в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. 

БутівкаГороднянськогорайонузагальноюплощею – 4,5861га кадастровий № 

7421481200:04:000:0551. 

49.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

49.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

49.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

49.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

50. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 

24в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. Бутівка Городнянського 

районузагальноюплощею – 4,5735га кадастровий № 7421481200:04:000:0552. 

50.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

50.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

50.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 



50.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

51. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 

25в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. Бутівка Городнянського 

районузагальноюплощею – 4,5885га кадастровий № 7421481200:04:000:0553. 

51.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

51.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

51.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

51.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

52. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 

11в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. Бутівка Городнянського 

районузагальноюплощею – 4,5827га кадастровий № 7421481200:04:000:0554. 

52.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

52.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

52.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

52.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

53. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 

12в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. Бутівка Городнянського 

районузагальноюплощею – 4,5777га кадастровий № 7421481200:04:000:0555. 

53.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

53.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

53.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

53.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

54. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 

13в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. Бутівка Городнянського 

районузагальноюплощею – 4,5866га кадастровий № 7421481200:04:000:0556. 

54.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

54.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 



54.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

54.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

55. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 

14в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. Бутівка Городнянського 

районузагальноюплощею – 4,5873га кадастровий № 7421481200:04:000:0557. 

55.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

55.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

55.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

55.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

56. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 

15в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. Бутівка Городнянського 

районузагальноюплощею – 4,5910га кадастровий № 7421481200:04:000:0558. 

56.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

56.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

56.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

56.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

57. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 

16в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. Бутівка Городнянського 

районузагальноюплощею – 4,5930га кадастровий № 7421481200:04:000:0559. 

57.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

57.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

57.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

57.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

58. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 

4в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. Бутівка Городнянського 

районузагальноюплощею – 4,5911га кадастровий № 7421481200:04:000:0570. 

58.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 



58.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

58.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

58.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

59. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 

5в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. Бутівка Городнянського 

районузагальноюплощею – 4,6352га кадастровий № 7421481200:04:000:0571. 

59.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

59.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

59.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

59.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

60. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 

94в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. Бутівка Городнянського 

районузагальноюплощею – 4,7411га кадастровий № 7421481200:04:000:0572. 

60.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

60.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

60.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

60.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

61. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 

95в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. Бутівка Городнянського 

районузагальноюплощею – 4,6388га кадастровий № 7421481200:04:000:0573. 

61.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

61.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

61.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

61.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

62. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 

96в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. Бутівка Городнянського 

районузагальноюплощею – 4,6150га кадастровий № 7421481200:04:000:0574. 

62.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 



62.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

62.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

62.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

63. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 

17в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. Бутівка Городнянського 

районузагальноюплощею – 4,6415га кадастровий № 7421481200:04:000:0560. 

63.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

63.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

63.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

63.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

64. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 

18в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. Бутівка Городнянського 

районузагальноюплощею – 6,4707га кадастровий № 7421481200:04:000:0561. 

64.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

64.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

64.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

64.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

65. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 

7в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. Бутівка Городнянського 

районузагальноюплощею – 4,6065га кадастровий № 7421481200:04:000:0563. 

65.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

65.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

65.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

65.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

66. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 

8в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. Бутівка Городнянського 

районузагальноюплощею – 4,5923га кадастровий № 7421481200:04:000:0564. 



66.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

66.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

66.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

66.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

67. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 

9в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. Бутівка Городнянського 

районузагальноюплощею – 4,59286га кадастровий № 7421481200:04:000:0565. 

67.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

67.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

67.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

67.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

68. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 

1в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. Бутівка Городнянського 

районузагальноюплощею – 4,5843га кадастровий № 7421481200:04:000:0567. 

68.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

68.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

68.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

68.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

69. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 

2в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. Бутівка Городнянського 

районузагальноюплощею – 4,6027га кадастровий № 7421481200:04:000:0568. 

69.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

69.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

69.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

69.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

70. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 



3в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. Бутівка Городнянського 

районузагальноюплощею – 4,5895га кадастровий № 7421481200:04:000:0569. 

70.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

70.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

70.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

70.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

71. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 

97в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. Бутівка Городнянського 

районузагальноюплощею – 4,5937га кадастровий № 7421481200:04:000:0575. 

71.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

71.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

71.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

71.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

72. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 

98в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. Бутівка Городнянського 

районузагальноюплощею – 4,5908га кадастровий № 7421481200:04:000:0576. 

72.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

72.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

72.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

72.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

73. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 

65в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. Бутівка Городнянського 

районузагальноюплощею – 4,4132га кадастровий № 7421481200:04:000:0593. 

73.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

73.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

73.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

73.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 



74. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 

64в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. Бутівка 

Городнянськогорайонузагальноюплощею – 4,4050га кадастровий № 

7421481200:04:000:0594. 

74.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

74.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

74.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

74.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

75. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 

91в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. Бутівка Городнянського 

району загальною площею – 4,4062га кадастровий № 7421481200:04:000:0595. 

75.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

75.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

75.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

75.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

76. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 

92 в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. Бутівка Городнянського 

району загальною площею – 4,4103га кадастровий № 7421481200:04:000:0596. 

76.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

76.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

76.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

76.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

77. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 

93 в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. Бутівка Городнянського 

району загально юплощею – 4,4069га кадастровий № 7421481200:04:000:0597. 

77.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

77.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

77.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 



77.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

78. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 

67 в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. Бутівка Городнянського 

району загальною площею – 4,3994га кадастровий № 7421481200:04:000:0605. 

78.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

78.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

78.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

78.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

79. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 

66в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. Бутівка Городнянського 

району загальною площею – 4,3964га кадастровий № 7421481200:04:000:0606. 

79.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

79.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

79.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

79.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

80. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 

72 в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. Бутівка Городнянського 

району загальною площею – 4,4111га кадастровий № 7421481200:04:000:0607. 

80.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

80.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

80.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

80.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

81. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 

71 в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. Бутівка Городнянського 

району загальною площею – 4,4035 га кадастровий № 7421481200:04:000:0608. 

81.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

81.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 



81.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

81.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

82. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 

70 в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. Бутівка Городнянського 

району загальною площею – 4,4046га кадастровий № 7421481200:04:000:0609. 

82.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

82.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

82.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

82.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

83. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 

69 в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. Бутівка Городнянського 

району загальною площею – 4,3924га кадастровий № 7421481200:04:000:0610. 

83.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

83.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

83.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

83.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

84. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 

78 в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. Бутівка Городнянського 

району загальною площею – 4,4547га кадастровий № 7421481200:04:000:0615. 

84.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

84.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

84.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

84.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

85. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 

77 в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. Бутівка Городнянського 

району загальною площею – 4,4485га кадастровий № 7421481200:04:000:0616. 

85.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 



85.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

85.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

85.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

86. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 

76 в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. Бутівка Городнянського 

району загальною площею – 4,4580га кадастровий № 7421481200:04:000:0617. 

86.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

86.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

86.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

86.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

87. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 

75 в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. Бутівка Городнянського 

району загальною площею – 4,4773га кадастровий № 7421481200:04:000:0618. 

87.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

87.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

87.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

87.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

88. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 

74 в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. Бутівка Городнянського 

району загальною площею – 4,4492га кадастровий № 7421481200:04:000:0619. 

88.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

88.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

88.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

88.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

89. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 

73в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. Бутівка Городнянського 

районузагальноюплощею – 4,4554га кадастровий № 7421481200:04:000:0620. 



89.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

89.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

89.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

89.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

90. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 

84в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. Бутівка Городнянського 

районузагальноюплощею – 4,4424га кадастровий № 7421481200:04:000:0621. 

90.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

90.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

90.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

90.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

91. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 

83в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. Бутівка Городнянського 

районузагальноюплощею – 4,4577га кадастровий № 7421481200:04:000:0622. 

91.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

91.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

91.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

91.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

92. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 

82в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. Бутівка Городнянського 

районузагальноюплощею – 4,4538га кадастровий № 7421481200:04:000:0623. 

92.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

92.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

92.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

92.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

93. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 



81 в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. Бутівка Городнянського 

районузагальноюплощею – 4,4603га кадастровий № 7421481200:04:000:0624. 

93.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

93.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

93.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

93.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

94. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 

88в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. Бутівка Городнянського 

районузагальноюплощею – 4,4501га кадастровий № 7421481200:04:000:0625. 

94.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

94.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

94.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

94.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

95. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 01.03.2014 року зареєстрованого 01.03.2014  року за номером 

88в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. Бутівка Городнянського 

районузагальноюплощею – 4,4492га кадастровий № 7421481200:04:000:0626. 

95.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

95.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

95.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

95.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

96. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 21.05.2012 року зареєстрованого 17.12.2012  року за номером 

742140004001936в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. Бутівка 

Городнянського районузагальноюплощею – 4,3194га кадастровий № 

7421481200:04:000:0641. 

96.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

96.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

96.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

96.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 



97. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 21.05.2012 року зареєстрованого 17.12.2012  року за номером 

742140004001964в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. 

БутівкаГороднянського районузагальноюплощею – 4,3177га кадастровий № 

7421481200:04:000:0640. 

97.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

97.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

97.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

97.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

98. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 21.05.2012 року зареєстрованого 17.12.2012  року за номером 

742140004001985в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. Бутівка 

Городнянського районузагальноюплощею – 4,3145га кадастровий № 

7421481200:04:000:0639. 

98.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

98.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

98.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

98.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

99. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної ділянки 

згідно договору від 21.05.2012 року зареєстрованого 17.12.2012  року за номером 

742140004001960в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. Бутівка 

Городнянського районузагальноюплощею – 4,3135га кадастровий № 

7421481200:04:000:0638. 

99.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

99.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

99.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

99.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

100. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної 

ділянки згідно договору від 21.05.2012 року зареєстрованого 17.12.2012  року за 

номером 742140004001991в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. 

Бутівка Городнянського районузагальноюплощею – 7,0666га кадастровий № 

7421481200:04:000:0637. 

100.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 



100.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

100.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати 

плату за оренду земельної ділянки. 

100.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

101. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної 

ділянки згідно договору від 21.05.2012 року зареєстрованого 17.12.2012  року за 

номером 742140004001970 в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. 

Бутівка Городнянського районузагальноюплощею – 4,5234га кадастровий № 

7421481200:04:000:0636. 

101.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

101.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

101.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати 

плату за оренду земельної ділянки. 

101.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

102. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної 

ділянки згідно договору від 21.05.2012 року зареєстрованого 17.12.2012  року за 

номером 742140004001996в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. 

Бутівка Городнянського районузагальноюплощею – 4,3057га кадастровий № 

7421481200:04:000:0634. 

102.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

102.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

102.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати 

плату за оренду земельної ділянки. 

102.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

103. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної 

ділянки згідно договору від 21.05.2012 року зареєстрованого 17.12.2012  року за 

номером 742140004001943в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. 

Бутівка Городнянського районузагальноюплощею – 4,3148га кадастровий № 

7421481200:04:000:0633. 

103.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

103.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

103.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати 

плату за оренду земельної ділянки. 

103.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

104. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної 

ділянки згідно договору від 21.05.2012 року зареєстрованого 17.12.2012  року за 



номером 742140004001946в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. 

Бутівка Городнянського районузагальноюплощею – 4,3916га кадастровий № 

7421481200:04:000:0614. 

104.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

104.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

104.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати 

плату за оренду земельної ділянки. 

104.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

105. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної 

ділянки згідно договору від 21.05.2012 року зареєстрованого 17.12.2012  року за 

номером 742140004001995в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. 

Бутівка Городнянського районузагальноюплощею – 4,9622га кадастровий № 

7421481200:04:000:1082. 

105.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

105.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

105.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати 

плату за оренду земельної ділянки. 

105.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

106. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної 

ділянки згідно договору від 21.05.2012 року зареєстрованого 17.12.2012  року за 

номером 742140004001945в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. 

Бутівка Городнянського районузагальноюплощею – 4,3329га кадастровий № 

7421481200:04:000:0036. 

106.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

106.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

106.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати 

плату за оренду земельної ділянки. 

106.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

107. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної 

ділянки згідно договору від 21.05.2012 року зареєстрованого 17.12.2012  року за 

номером 742140004001942в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. 

Бутівка Городнянського районузагальноюплощею – 4,4443га кадастровий № 

7421481200:04:000:0055. 

107.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

107.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 



107.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати 

плату за оренду земельної ділянки. 

107.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

108. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної 

ділянки згідно договору від 21.05.2012 року зареєстрованого 17.12.2012  року за 

номером 742140004001959в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. 

Бутівка Городнянського районузагальноюплощею – 4,4585га кадастровий № 

7421481200:04:000:0070. 

108.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

108.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

108.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати 

плату за оренду земельної ділянки. 

108.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

109. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної 

ділянки згідно договору від 21.05.2012 року зареєстрованого 17.12.2012  року за 

номером 742140004001958в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. 

Бутівка Городнянського районузагальноюплощею – 4,6073га кадастровий № 

7421481200:04:000:0537. 

109.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

109.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

109.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати 

плату за оренду земельної ділянки. 

109.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

110. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної 

ділянки згідно договору від 21.05.2012 року зареєстрованого 17.12.2012  року за 

номером 742140004001938в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. 

Бутівка Городнянського районузагальноюплощею – 5,0025 га кадастровий № 

7421481200:04:000:0540. 

110.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

110.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

110.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати 

плату за оренду земельної ділянки. 

110.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

111. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної 

ділянки згідно договору від 21.05.2012 року зареєстрованого 17.12.2012  року за 

номером 742140004001954в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. 



Бутівка Городнянського районузагальноюплощею – 5,0288 га кадастровий № 

7421481200:04:000:0544. 

111.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

111.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

111.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати 

плату за оренду земельної ділянки. 

111.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

112. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної 

ділянки згідно договору від 21.05.2012 року зареєстрованого 17.12.2012  року за 

номером 742140004001961в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. 

Бутівка Городнянського районузагальноюплощею – 5,0755 га кадастровий № 

7421481200:04:000:0545. 

112.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

112.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

112.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати 

плату за оренду земельної ділянки. 

112.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

113. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної 

ділянки згідно договору від 21.05.2012 року зареєстрованого 17.12.2012  року за 

номером 742140004001999в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. 

Бутівка Городнянського районузагальноюплощею – 6,4408га кадастровий № 

7421481200:04:000:0546. 

113.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

113.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

113.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати 

плату за оренду земельної ділянки. 

113.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

114. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної 

ділянки згідно договору від 21.05.2012 року зареєстрованого 17.12.2012  року за 

номером 742140004001966в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. 

Бутівка Городнянського районузагальноюплощею – 4,8493га кадастровий № 

7421481200:04:000:0577. 

114.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

114.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

114.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати 

плату за оренду земельної ділянки. 



114.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

115. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної 

ділянки згідно договору від 21.05.2012 року зареєстрованого 17.12.2012  року за 

номером 742140004001981в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. 

Бутівка Городнянського районузагальноюплощею – 6,0287га кадастровий № 

7421481200:04:000:0578. 

115.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

115.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

115.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати 

плату за оренду земельної ділянки. 

115.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

116. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної 

ділянки згідно договору від 21.05.2012 року зареєстрованого 17.12.2012  року за 

номером 742140004001953в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. 

Бутівка Городнянського районузагальноюплощею – 4,6840га кадастровий № 

7421481200:04:000:0579. 

116.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

116.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

116.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати 

плату за оренду земельної ділянки. 

116.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

117. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної 

ділянки згідно договору від 21.05.2012 року зареєстрованого 17.12.2012  року за 

номером 742140004001994в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. 

Бутівка Городнянського районузагальноюплощею – 4,6115га кадастровий № 

7421481200:04:000:0580. 

117.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

117.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищватистроку оренди земельної ділянки. 

117.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати 

плату за оренду земельної ділянки. 

117.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

118. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної 

ділянки згідно договору від 21.05.2012 року зареєстрованого 17.12.2012  року за 

номером 742140004001973в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. 

Бутівка Городнянського районузагальноюплощею – 4,9684га кадастровий № 

7421481200:04:000:0581. 



118.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

118.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

118.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати 

плату за оренду земельної ділянки. 

118.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

119. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної 

ділянки згідно договору від 21.05.2012 року зареєстрованого 17.12.2012  року за 

номером 742140004001962в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. 

Бутівка Городнянського районузагальноюплощею – 4,5245га кадастровий № 

7421481200:04:000:0584. 

119.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

119.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

119.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати 

плату за оренду земельної ділянки. 

119.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

120. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної 

ділянки згідно договору від 21.05.2012 року зареєстрованого 17.12.2012  року за 

номером 742140004001937в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. 

Бутівка Городнянського районузагальноюплощею – 4,5136га кадастровий № 

7421481200:04:000:0157. 

120.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

120.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

120.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати 

плату за оренду земельної ділянки. 

120.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

121. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної 

ділянки згідно договору від 21.05.2012 року зареєстрованого 17.12.2012  року за 

номером 742140004001977в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. 

Бутівка Городнянського районузагальноюплощею – 4,5214га кадастровий № 

7421481200:04:000:0585. 

121.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

121.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

121.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати 

плату за оренду земельної ділянки. 

121.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 



122. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної 

ділянки згідно договору від 21.05.2012 року зареєстрованого 17.12.2012  року за 

номером 742140004001967в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. 

Бутівка Городнянського районузагальноюплощею – 2992га кадастровий № 

7421481200:04:000:0586. 

122.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

122.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

122.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати 

плату за оренду земельної ділянки. 

122.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

123. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної 

ділянки згідно договору від 21.05.2012 року зареєстрованого 17.12.2012  року за 

номером 742140004001968в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. 

Бутівка Городнянського районузагальноюплощею – 4,4113га кадастровий № 

7421481200:04:000:0587. 

123.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

123.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

123.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати 

плату за оренду земельної ділянки. 

123.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

124. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної 

ділянки згідно договору від 21.05.2012 року зареєстрованого 17.12.2012  року за 

номером 742140004001998в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. 

Бутівка Городнянського районузагальноюплощею – 4,4053,га кадастровий № 

7421481200:04:000:0588. 

124.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

124.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

124.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати 

плату за оренду земельної ділянки. 

124.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

125. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної 

ділянки згідно договору від 21.05.2012 року зареєстрованого 17.12.2012  року за 

номером 742140004001969в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. 

Бутівка Городнянського районузагальноюплощею – 4,4054га кадастровий № 

7421481200:04:000:0589. 

125.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 



125.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

125.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати 

плату за оренду земельної ділянки. 

125.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

126. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної 

ділянки згідно договору від 21.05.2012 року зареєстрованого 17.12.2012  року за 

номером 742140004001976в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. 

Бутівка Городнянського районузагальноюплощею – 4,3895га кадастровий № 

7421481200:04:000:0598. 

126.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

126.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

126.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати 

плату за оренду земельної ділянки. 

126.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

127. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної 

ділянки згідно договору від 21.05.2012 року зареєстрованого 17.12.2012  року за 

номером 742140004001988в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. 

Бутівка Городнянського районузагальноюплощею – 4,4071га кадастровий № 

7421481200:04:000:0599. 

127.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

127.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

127.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати 

плату за оренду земельної ділянки. 

127.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

128. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної 

ділянки згідно договору від 21.05.2012 року зареєстрованого 17.12.2012  року за 

номером 742140004001971в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. 

Бутівка Городнянського районузагальноюплощею – 4,3831га кадастровий № 

7421481200:04:000:0600. 

128.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

128.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

128.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати 

плату за оренду земельної ділянки. 

128.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

129. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної 

ділянки згідно договору від 21.05.2012 року зареєстрованого 17.12.2012  року за 



номером 742140004001952в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. 

Бутівка Городнянського районузагальноюплощею – 4,3854га кадастровий № 

7421481200:04:000:0601. 

129.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

129.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

129.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати 

плату за оренду земельної ділянки. 

129.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

130. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної 

ділянки згідно договору від 21.05.2012 року зареєстрованого 17.12.2012  року за 

номером 742140004001982в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. 

Бутівка Городнянського районузагальноюплощею – 4,3881га кадастровий № 

7421481200:04:000:0602. 

130.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

130.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

130.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати 

плату за оренду земельної ділянки. 

130.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

131. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної 

ділянки згідно договору від 21.05.2012 року зареєстрованого 17.12.2012  року за 

номером 742140004001944в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. 

Бутівка Городнянського районузагальноюплощею – 4,3962га кадастровий № 

7421481200:04:000:0603. 

131.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

131.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

131.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати 

плату за оренду земельної ділянки. 

131.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

132. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної 

ділянки згідно договору від 21.05.2012 року зареєстрованого 17.12.2012  року за 

номером 742140004001984в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. 

Бутівка Городнянського районузагальноюплощею – 4,3945га кадастровий № 

7421481200:04:000:0611. 

132.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

132.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 



132.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати 

плату за оренду земельної ділянки. 

132.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

133. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної 

ділянки згідно договору від 21.05.2012 року зареєстрованого 17.12.2012  року за 

номером 742140004001975в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. 

Бутівка Городнянського районузагальноюплощею – 4,3822га кадастровий № 

7421481200:04:000:0612. 

133.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

133.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

133.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати 

плату за оренду земельної ділянки. 

133.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

134. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної 

ділянки згідно договору від 21.05.2012 року зареєстрованого 17.12.2012  року за 

номером 742140004001948в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. 

Бутівка Городнянського районузагальноюплощею – 4,3857га кадастровий № 

7421481200:04:000:0613. 

134.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

134.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

134.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати 

плату за оренду земельної ділянки. 

134.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

135. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної 

ділянки згідно договору від 21.05.2012 року зареєстрованого 17.12.2012  року за 

номером 742140004001933в суборенду  ТОВ «Енергогазімпекс» за межами с. 

Бутівка Городнянського районузагальноюплощею – 4,3868 га кадастровий № 

7421481200:04:000:1080. 

135.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

135.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

135.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати 

плату за оренду земельної ділянки. 

135.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

136. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної 

ділянки згідно договору від 21.05.2012 року зареєстрованого 17.12.2012  року за 

номером 58в суборенду  СГВК «Зоря» за межами с. Бутівка Городнянського 

районузагальною  площею – 4,6107 га кадастровий № 7421481200:04:000:0689. 



136.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

136.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

136.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати 

плату за оренду земельної ділянки. 

136.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

137. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної 

ділянки згідно договору від 21.05.2012 року зареєстрованого 17.12.2012  року за 

номером 57в суборенду  СГВК «Зоря» за межами с. Бутівка Городнянського 

районузагальною  площею – 4,6351 га кадастровий № 7421481200:04:000:0690. 

137.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

137.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

137.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати 

плату за оренду земельної ділянки. 

137.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

138. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної 

ділянки згідно договору від 21.05.2012 року зареєстрованого 17.12.2012  року за 

номером 56в суборенду  СГВК «Зоря» за межами с. Бутівка Городнянського 

районузагальною  площею – 4,6286 га кадастровий № 7421481200:04:000:0691. 

138.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

138.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

138.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати 

плату за оренду земельної ділянки. 

138.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

139. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної 

ділянки згідно договору від 21.05.2012 року зареєстрованого 17.12.2012  року за 

номером 53в суборенду  СГВК «Зоря» за межами с. Бутівка Городнянського 

районузагальною  площею – 4,6103 га кадастровий № 7421481200:04:000:0692. 

139.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

139.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

139.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати 

плату за оренду земельної ділянки. 

139.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

140. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної 

ділянки згідно договору від 21.05.2012 року зареєстрованого 17.12.2012  року за 



номером 59в суборенду  СГВК «Зоря» за межами с. Бутівка Городнянського 

районузагальною  площею – 4,6085 га кадастровий № 7421481200:04:000:0688. 

140.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

140.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

140.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати 

плату за оренду земельної ділянки. 

140.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

141. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної 

ділянки згідно договору від 21.05.2012 року зареєстрованого 17.12.2012  року за 

номером 60в суборенду  СГВК «Зоря» за межами с. Бутівка Городнянського 

районузагальною  площею – 4,6106 га кадастровий № 7421481200:04:000:0687. 

141.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

141.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

141.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати 

плату за оренду земельної ділянки. 

141.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

142. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної 

ділянки згідно договору від 21.05.2012 року зареєстрованого 17.12.2012  року за 

номером 62в суборенду  СГВК «Зоря» за межами с. Бутівка Городнянського 

районузагальною  площею – 4,6084 га кадастровий № 7421481200:04:000:0685. 

142.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

142.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

142.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати 

плату за оренду земельної ділянки. 

142.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

143. Надати дозвіл ТОВ «ЕТНОПРОДУКТ»  для передачі земельної 

ділянки згідно договору від 21.05.2012 року зареєстрованого 17.12.2012  року за 

номером 63в суборенду  СГВК «Зоря» за межами с. Бутівка Городнянського 

районузагальною  площею – 4,6092 га кадастровий № 7421481200:04:000:0684. 

143.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

143.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

143.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати 

плату за оренду земельної ділянки. 

143.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 



144. Надати дозвіл ФОА Чепенко Марині Володимирівні  для передачі 

земельної ділянки в суборенду  ПП «Городнянські Аграрні Ініціативи» за 

межами с. Кузничі Городнянського районузагальною  площею – 13,1978 га 

кадастровий № 7421485300:03:000:3000. 

144.1 Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватись 

умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

144.2 При укладенні договору суборенди,строк суборенди не може 

перевищувати строку оренди земельної ділянки. 

144.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати 

плату за оренду земельної ділянки . 

144.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 

 

145. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію Городнянської міської ради з питань комунальної власності, земельних 

відносин та охорони природи. 

 

 

 

Міський голова                                                                    А.І.Богдан 


