
 
 

                                                                                              проект           

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 третя  (41) сесія 7 скликання ) 

 

 

 

від  11 червня 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 приватному акціонерному товариству «Етнопродукт»  для 

передачі  земельної  ділянки  згідно  заключного  договору  оренди  землі  від  30 

квітня 2002 року в суборенду  фізичній особі підприємцю Колеснику Дмитру 

Сидоровичу за межами с. Бутівка Городнянського району загальною  площею – 

12,1068 га кадастровий № 7421481200:04:000:1123. 

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 

30.11.2020 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 товариству з обмеженою відповідальністю «Етнопродукт»  

для передачі земельних ділянок згідно заключних договорів оренди землі в 

суборенду  фізичній особі підприємцю Колеснику Дмитру Сидоровичу за 

межами с. Хотівля Городнянського району загальною площею - 606,9403 га 

 



площею   3,1224 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:4985 

площею 3,4024 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:4984 

площею 3,5214 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:4983 

площею 3,4065 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:4982 

площею 3,3411 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:4981 

площею 3,5226 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:4980 

площею 3,7487 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:4979 

площею 3,8356 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:4978 

площею 4,2933 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:4977 

площею 4,2031 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:4976 

площею 3,5453 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:4975 

площею 4,2933 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:4970 

площею 3,1224 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:4967 

площею 3,2558 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:5004 

площею 3,2822 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:5003 

площею 3,3913 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:5002 

площею 3,4223 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:5001 

площею 3,1224 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:5000 

площею 3,1224 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:4999 

площею 3,1224 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:4998 

площею 3,1224 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:4997 

площею 3,1224 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:4996 

площею 3,1224 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:4995 

площею 3,1224 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:4994 

площею 3,1224 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:4993 

площею 3,1224 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:4992 

площею 3,1224 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:4991 

площею 3,1224 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:4990 

площею 3,1224 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:4989 

площею 3,1224 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:4988 

площею 3,1224 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:4987 

площею 3,1224 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:4986 

площею 2,7942 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:5021 

площею 3,0362 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:5020 

площею 2,7262 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:5019 

площею 4,2933 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:5008 

площею 4,195 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:5007 

площею 4,1261 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:5006 

площею 3,825 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:5005 

площею 3,1197 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:5044 

площею 3,1197 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:5043 

площею 3,1197 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:5042 

площею 3,1197 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:5041 

площею 3,1197 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:5040 

площею 2,9917 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:5039 

площею 2,9282 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:5038 

площею 2,9277 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:5037 



площею 2,7854 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:5029 

площею 3,1114 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:5028 

площею 3,1127 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:5027 

площею 3,1127 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:5026 

площею 3,1127 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:5025 

площею 3,1127 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:5024 

площею 3,1123 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:5023 

площею 2,9643 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:5022 

площею 3,1123 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:5061 

площею 3,1197 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:5060 

площею 2,6017 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:5059 

площею 1,7831 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:5058 

площею 3,1197 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:5055 

площею 3,1197 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:5054 

площею 3,1197 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:5053 

площею 3,0003 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:5052 

площею 2,6403 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:5050 

площею 2,7707 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:5049 

площею 2,9983 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:5047 

площею 3,0403 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:5046 

площею 3,1197 га  рілля Кадастровий № 7421489200:03:000:5045 

площею 4,4107 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1242 

площею 4,3752 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1244 

площею 4,3964 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1243 

площею 4,4111 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1248 

площею 4,4035 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1247 

площею 4,458 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1252 

площею 4,4773 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1251 

площею 4,4492 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1250 

площею 4,4554 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1249 

площею 5,4095 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1290 

площею 4,5825 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1291 

площею 4,5865 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1292 

площею 4,5866 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1293 

площею 4,5861 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1294 

площею 4,5735 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1295 

площею 4,5885 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1296 

площею 4,5828 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1282 

площею 4,5777 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1283 

площею 4,5866 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1284 

площею 4,5873 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1285 

площею 4,591 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1286 

площею 4,593 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1287 

площею 4,6415 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1288 

площею 6,4707 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1289 

площею 4,6065 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1278 

площею 4,5923 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1279 



площею 4,5928 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1280 

площею 4,5747 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1281 

площею 4,5843 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1273 

площею 4,6027 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1274 

площею 4,5895 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1275 

площею 4,5911 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1276 

площею 4,6352 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1277 

площею 4,741 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1268 

площею 4,6388 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1269 

площею 4,615 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1270 

площею 4,5937 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1271 

площею 4,5908 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1272 

площею 4,4062 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1266 

площею 4,4103 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1267 

площею 4,4545 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1253 

площею 4,4577 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1258 

площею 4,4538 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1257 

площею 4,4603 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1256 

площею 4,4501 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1255 

площею 4,4492 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1254 

площею 4,4478 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1265 

площею 4,4591 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1264 

площею 4,4576 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1263 

площею 4,4598 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1262 

площею 4,455 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1261 

площею 4,4656 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1260 

площею 5,4322 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1303 

площею 5,2976 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1304 

площею 4,8494 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:0577 

площею 6,0288 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:0578 

площею 4,684 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:0579 

площею 4,6115 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:0580 

площею 4,9684 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:0581 

площею 4,5137 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:0157 

площею 4,5213 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:0585 

площею 5,2992 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:0586 

площею 4,4114 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:0587 

площею 4,4052 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:0588 

площею 4,4054 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:0589 

площею 4,4071 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:0599 

площею 4,3831 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:0600 

площею 4,3853 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:0601 

площею 4,388 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:0602 

площею 4,3961 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:0603 

площею 4,3946 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:0611 

площею 4,3822 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:0612 

площею 4,3858 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:0613 



площею 4,3868 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1080 

площею 4,3916 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:0614 

площею 4,3148 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:0633 

площею 4,3057 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:0634 

площею 4,5235 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:0636 

площею 7,0667 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:0637 

площею 4,3134 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:0638 

площею 4,3145 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:0639 

площею 4,3178 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:0640 

площею 4,3195 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:0641 

площею 4,9622 га  рілля Кадастровий № 7421481200:04:000:1082 

 

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 

30.11.2020 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 фізичній особі підприємцю Сацюку Сергію 

Миколайовичу  для передачі земельних ділянок згідно заключних договорів 

оренди землі в суборенду  фермерському господарству  за межами                         

с. Альошинське Городнянського району загальною площею – 26,0256 га 

 
площею   2,4116 га  рілля Кадастровий № 7421410000:05:000:3507 

площею   2,4257 га  рілля Кадастровий № 7421410000:05:000:3508 

площею   2,2307 га  рілля Кадастровий № 7421410000:05:000:3506 

площею   2,4389 га  рілля Кадастровий № 7421410000:05:000:3505 

площею   2,3392 га  рілля Кадастровий № 7421410000:05:000:3509 

площею   2,5832 га  рілля Кадастровий № 7421410000:05:000:3511 

площею   2,3899 га  рілля Кадастровий № 7421410000:05:000:3502 

площею   2,4017 га  рілля Кадастровий № 7421410000:05:000:3503 

площею   2,3381 га  рілля Кадастровий № 7421410000:05:000:3504 

площею   2,2381 га  рілля Кадастровий № 7421410000:05:000:3512 

площею   2,2285 га  рілля Кадастровий № 7421410000:05:000:3510 

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 

31.12.2025 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. Контроль за виконаннямданогорішенняпокласти на постійну комісію 

Городнянської міської ради з питань комунальної власності, земельних відносин 

та охорони природи. 



 

 

 

Міський голова                                                                    А.І.Богдан 


