
                                                                                                                  

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 вилучення земельних ділянок 

наданих в оренду та постійне 

користування на землях Городнянської 

міської ради  

    

     Розглянувши заяви та додані до них документи щодо вилучення 

земельних ділянок наданих в оренду та постійне користування, керуючись               

ст. 25, ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  Законом 

України “Про оренду землі”, Земельним кодексом України, Городнянська 

міська рада  

ВИРІШИЛА: 

 

     1. Розірвати договір оренди землі та вилучити земельну ділянку надану в 

оренду приватному акціонерному товариству «Городнянський комбікормовий 

завод» (ЄДРПОУ 30894485) в с. Вокзал-Городня по вул. Вокзальній, 2  

кадастровий  №7421410000:02:000:0017 загальною  площею – 0,7199 га в 

зв’язку з поданою заявою. 

1.1 Земельну ділянку зарахувати до земель не наданих у власність та 

користування Городнянської міської ради і використовувати за призначенням. 

 

2. Розірвати договір оренди землі та вилучити земельну ділянку надану в 

оренду приватному акціонерному товариству «Городнянський комбікормовий 

завод» (ЄДРПОУ 30894485) в с. Вокзал-Городня по вул. Вокзальній, 2  

кадастровий  №7421410000:02:000:0018 загальною  площею – 0,1978 га в 

зв’язку з поданою заявою. 

2.1 Земельну ділянку зарахувати до земель не наданих у власність та 

користування Городнянської міської ради і використовувати за призначенням. 

 

3. Розірвати договір оренди землі та вилучити земельну ділянку надану в 

оренду приватному акціонерному товариству «Городнянський комбікормовий 

завод» (ЄДРПОУ 30894485) в с. Вокзал-Городня по вул. Вокзальній, 2  

кадастровий  №7421410000:02:000:0111 загальною  площею – 0,3336 га в 

зв’язку з поданою заявою. 



3.1 Земельну ділянку зарахувати до земель не наданих у власність та 

користування Городнянської міської ради і використовувати за призначенням. 

 

4. Припинити право постійного користування та вилучити                      

земельну ділянку загальною площею – 0,0820 га надану в постійне 

користування Городнянському міському  споживчому  товариству (ЄДРПОУ 

01775915) в  с. Півнівщина по вул. Квітневій, 94 в зв’язку з поданою заявою.   

4.1 Земельну ділянку зарахувати до земель не наданих у власність та 

користування Городнянської міської ради  і використовувати за призначенням.  

 

5. Припинити право постійного користування та вилучити                      

земельну ділянку загальною площею – 0,0596 га надану в постійне 

користування  Городнянському міському  споживчому  товариству (ЄДРПОУ 

01775915) в с. Кузничі Городнянського району по вул. Вишневій, 56 в зв’язку 

з поданою заявою. 

5.1 Земельну ділянку зарахувати до земель не наданих у власність та 

користування Городнянської міської ради  і використовувати за призначенням.  

 

6. 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 

 


