
 

 

 

                                                                       

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  

(двадцять друга (40) сесія 7 скликання ) 

 

 

 

 

від  07 квітня  2020 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 сільськогосподарському товариству з обмеженою 

відповідальністю «Колос»  для передачі земельної ділянки згідно договору 

зареєстрованого 12.10.2016року за номером 1 в суборенду  

сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю «Колос 

Деревини» за межами с. Кузничі Городнянського районузагальною  площею – 

4,1222га кадастровий № 7421485300:03:000:3184. 

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 встановити до 

01.10.2041 року. 

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 сільськогосподарському товариству з обмеженою 

відповідальністю «Колос»  для передачі земельної ділянки згідно договору 

зареєстрованого 12.10.2016 року за номером 8 в суборенду  



сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю «Колос 

Деревини» за межами с. Кузничі Городнянського району загальною  площею – 

4,0652га кадастровий № 7421485300:03:000:3182. 

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 встановити до 

01.10.2041 року. 

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 сільськогосподарському товариству з обмеженою 

відповідальністю «Колос»  для передачі земельної ділянки згідно договору 

зареєстрованого 12.10.2016 року за номером 9 в суборенду  

сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю «Колос 

Деревини» за межами с. Кузничі Городнянського району загальною  площею – 

4,4191га кадастровий № 7421485300:03:000:3181. 

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 встановити до 

01.10.2041 року. 

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 сільськогосподарському товариству з обмеженою 

відповідальністю «Колос»  для передачі земельної ділянки згідно договору 

зареєстрованого 12.10.2016 року за номером 10 в суборенду  

сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю «Колос 

Деревини» за межами с. Кузничі Городнянського району загальною  площею – 

4,4000га кадастровий № 7421485300:03:000:3180. 

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 встановити до 

01.10.2041року. 

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 сільськогосподарському товариству з обмеженою 

відповідальністю «Колос»  для передачі земельної ділянки згідно договору 

зареєстрованого 12.10.2016 року за номером 11 в суборенду  

сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю «Колос 

Деревини» за межами с. Кузничі Городнянського району загальною  площею – 

3,6868га кадастровий № 7421485300:03:000:3179. 

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 встановити до 

01.10.2041 року. 

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 сільськогосподарському товариству з обмеженою 

відповідальністю «Колос»  для передачі земельної ділянки згідно договору 

зареєстрованого 12.10.2016 року за номером 12 в суборенду  

сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю «Колос 

Деревини» за межами с. Кузничі Городнянського району загальною  площею – 

2,8404га кадастровий № 7421485300:03:000:3178. 

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 встановити до 

01.10.2041 року. 

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 сільськогосподарському товариству з обмеженою 

відповідальністю «Колос»  для передачі земельної ділянки згідно договору 

зареєстрованого 12.10.2016 року за номером 13 в суборенду  

сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю «Колос 

Деревини» за межами с. Кузничі Городнянського району загальною  площею – 

1,3131га кадастровий № 7421485300:03:000:3185. 

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 встановити до 

01.10.2041 року. 

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 сільськогосподарському товариству з обмеженою 

відповідальністю «Колос»  для передачі земельної ділянки згідно договору 

зареєстрованого 12.10.2016 року за номером 14 в суборенду  

сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю «Колос 

Деревини» за межами с. Кузничі Городнянського району загальною  площею – 

2,8213га кадастровий № 7421485300:03:000:3186. 

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 встановити до 

01.10.2041 року. 

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 сільськогосподарському товариству з обмеженою 

відповідальністю «Колос»  для передачі земельної ділянки згідно договору 

зареєстрованого 12.10.2016 року за номером 15 в суборенду  

сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю «Колос 

Деревини» за межами с. Кузничі Городнянського району загальною  площею – 

2,9328га кадастровий № 7421485300:03:000:3187. 

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 встановити до 

01.10.2041 року. 

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 сільськогосподарському товариству з обмеженою 

відповідальністю «Колос»  для передачі земельної ділянки згідно договору 

зареєстрованого 12.10.2016 року за номером 16 в суборенду 

сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю «Колос 

Деревини» за межами с. Кузничі Городнянського району загальною  площею – 

3,0595га кадастровий № 7421485300:03:000:3188. 

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 встановити до 

01.10.2041 року. 

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 сільськогосподарському товариству з обмеженою 

відповідальністю «Колос»  для передачі земельної ділянки згідно договору 

зареєстрованого 12.10.2016 року за номером 17 в суборенду  

сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю «Колос 

Деревини» за межами с. Кузничі Городнянського району загальною  площею – 

3,0556га кадастровий № 7421485300:03:000:3189. 

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 встановити до 

01.10.2041 року. 

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 товариству з обмеженою відповідальністю 

«Етнопродукт»  для передачі земельних ділянок згідно договорів від 02.01.2020 

року в суборенду  товариству з обмеженою відповідальністю «АЛЬФА АГРО» за 

межами с. Бутівка Городнянського району: 

 

 



площею 4,5908 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1298 

площею 4,5976 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1299 

площею 4,7212 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1300 

площею 4,5937 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1301 

площею 4,5919 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1302 

площею 4,6096 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1297 

 

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 встановити до 

30.12.2020 року. 

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 товариству з обмеженою відповідальністю 

«Етнопродукт»  для передачі земельних ділянок згідно договорів від 01.11.2019 

року в суборенду  товариству з обмеженою відповідальністю «АЛЬФА АГРО» за 

межами с. Хотівля Городнянського району: 

 
площею 3,0650 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:4906 

площею 3,1151 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:4907 

площею 3,1151 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:4908 

площею 3,1088 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:4902 

площею 3,0507 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:4905 

площею 2,7818 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:4909 

площею 2,947 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:4910 

площею 3,0101 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:4911 

площею 3,1175 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:4924 

площею 3,1175 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:4926 

площею 3,1175 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:4931 

площею 3,1175 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:4928 

площею 3,1175 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:4932 

площею 3,0747 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:4934 

площею 3,1082 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:4933 

площею 3,1151 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:4904 

площею 3,1151 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:4903 

площею 2,7563 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:4915 

площею 2,7983 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:4912 

площею 2,989 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:4913 

площею 2,9095 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:4914 

площею 2,8967 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:4916 

площею 3,1151 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:4918 

площею 3,1151 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:4919 

площею 3,1151 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:4920 

площею 3,1151 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:4922 

площею 1,799 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:4923 



площею 3,1175 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:4921 

площею 3,0796 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:4941 

площею 3,1175 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:4940 

площею 3,1175 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:4938 

площею 3,1175 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:4943 

площею 2,8815 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:4944 

площею 2,9128 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:4946 

площею 3,0431 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:4945 

площею 2,8694 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:4950 

площею 2,6379 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:4948 

площею 2,7212 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:4947 

площею 1,3171 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:4917 

площею 3,1175 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:4930 

площею 3,1175 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:4929 

площею 3,1175 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:4925 

площею 3,1175 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:4927 

площею 3,0508 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:4942 

площею 2,8342 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:4949 

площею 2,997 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:4939 

площею 3,1174 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:4936 

площею 2,9961 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:4937 

площею 3,0515 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:4935 

 

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 встановити до 

30.12.2020 року. 

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 приватному акціонерному товариству «Етнопродукт»  

для передачі земельної ділянки згідно договору зареєстрованого 24.04.2002 року 

за номером 13 в суборенду  товариству з обмеженою відповідальністю «АЛЬФА 

АГРО» за межами с. Вокзал-Городня Городнянського району загальною  

площею – 8,4766га кадастровий № 7421410000:05:000:3388. 

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 встановити до 

30.12.2020 року. 

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 товариству з обмеженою відповідальністю 

«Етнопродукт»  для передачі земельних ділянок згідно договорів від 02.09.2019 



року в суборенду  товариству з обмеженою відповідальністю «ТК АГРОМИКС» 

за межами с. Бутівка Городнянського району: 

 
площею 4,349 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1212 

площею 4,6317 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1195 

площею 4,36 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1211 

площею 4,3572 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1210 

площею 4,3576 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1209 

площею 4,3557 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1208 

площею 4,3516 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1206 

площею 4,8819 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1203 

площею 4,8105 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1204 

площею 4,6055 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1202 

площею 4,608 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1201 

площею 5,0127 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1200 

площею 4,6059 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1199 

площею 4,6041 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1198 

площею 4,6287 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1197 

площею 5,4843 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:0655 

площею 4,6448 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:0656 

площею 4,409 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:0245 

площею 4,5901 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:0674 

площею 4,6046 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:0675 

площею 4,6052 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:0677 

площею 4,7242 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:0678 

площею 4,6177 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:0679 

площею 4,5908 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:0681 

площею 4,5958 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:0682 

площею 2,3509 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1081 

 

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 встановити до 

30.12.2020 року. 

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 приватному акціонерному товариству «Етнопродукт»  

для передачі земельної ділянки згідно договору зареєстрованого 30.04.2002 року 

в суборенду  товариству з обмеженою відповідальністю «АГРОМИКС» за 

межами с. Бутівка Городнянського району загальною  площею – 9,4804 га 

кадастровий № 7421481200:04:000:1124. 

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 встановити до 

30.11.2020 року. 



16.3 Плата за суборенду земельної ділянки неповинна перевищувати плату 

за оренду земельної ділянки. 

         16.4 Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації 

 

17. Контроль за виконаннямданогорішенняпокласти на постійну комісію 

Городнянської міської ради з питань комунальної власності, земельних відносин 

та охорони природи. 

 

 

 

Міський голова                                                                    А.І.Богдан 


