
 
 

                                                                                                     

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  

 ( третя  сесія 8 скликання ) 

 

 

від  11 лютого 2021 року 

        м. Городня 

 

Про надання дозволу для передачі 

земельних ділянок в суборенду 

в межах Городнянської міської 

ради 

 

  Розглянувши заяву 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 гр. Пінчуку Юрію Володимировичу для передачі  

земельної  ділянки  згідно  заключного  договору  оренди  землі  від  01.09.2014 

року в суборенду  товариству з обмеженою відповідальністю «Альфа Агро» за 

межами с. Сутоки Городнянського району загальною  площею – 34,1490 га 

кадастровий № 7421486800:04:000:0811. 

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 

31.12.2021 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 гр. Пінчуку Юрію Володимировичу для передачі  

земельної  ділянки  згідно  заключного  договору  оренди  землі  від  01.09.2014 

року в суборенду  товариству з обмеженою відповідальністю «Альфа Агро» за 

межами с. Мощенка Городнянського району загальною  площею – 11,7404 га 

кадастровий № 7421486800:04:000:0807. 

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 

31.12.2021 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 гр. Пінчуку Юрію Володимировичу для передачі  

земельної  ділянки  згідно  заключного  договору  оренди  землі  від  01.09.2014 

року в суборенду  товариству з обмеженою відповідальністю «Альфа Агро» за 

межами с. Сутоки Городнянського району загальною  площею – 34,3903 га 

кадастровий № 7421486800:04:000:0812. 

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 

31.12.2021 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 виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

Городнянської міської ради з питань комунальної власності, земельних відносин, 

охорони природи та містобудівної діяльності. 

 

 

 

Міський голова                                                                                     А.І.Богдан 


