
                                                                                                                 

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  

  (десята  сесія 8 скликання ) 

 

 

від  02 грудня  2021 року 

        м. Городня 

 

Про вилучення наданої в  оренду 

земельної ділянки для  ведення 

товарного сільськогосподарського  

виробництва на землях Городнянської 

міської ради  

 

 Розглянувши заяву та додані документи щодо вилучення земельної 

ділянки, наданої в оренду для  ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, 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.  Припинити  дію та розірвати договір оренди землі  від 15.09.2016 року 

кадастровий  № 7421484800:07:000:3134, яка була надана в оренду для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва товариству з обмеженою 

відповідальністю «Прикордонне» (ЄДРПОУ 03798688) площею – 1,8214 га за 

межами с. Ільмівка Чернігівської області відповідно до вимог  ст. 13 Закону 

України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 

власникам земельних часток (паїв)», ст. 31 Закону України «Про оренду землі» 

та поданою заявою. 

 

2.  Припинити  дію та розірвати договір оренди землі  від 12.06.2018 року 

кадастровий  № 7421484800:07:000:3462, яка була надана в оренду для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва товариству з обмеженою 

відповідальністю «Городня Агро» (ЄДРПОУ 41349520) площею – 0,5236 га за 

межами с. Ільмівка Чернігівської області відповідно до вимог  ст. 13 Закону 

України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 

власникам земельних часток (паїв)», ст. 31 Закону України «Про оренду землі» 

та поданою заявою. 



3.  Припинити  дію та розірвати договір оренди землі  від 01.11.2020 року 

кадастровий  № 7421487200:03:000:3464, яка була надана в оренду для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва сільськогосподарському 

товариству з обмеженою відповідальністю «Родина»  (ЄДРПОУ 03798665) 

площею – 0,7915 га за межами с. Перепис Чернігівської області відповідно до 

вимог  ст. 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) 

земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», ст. 31 Закону України 

«Про оренду землі» та поданою заявою. 

 

4.  Припинити  дію та розірвати договір оренди землі  від 24.11.2020 року 

кадастровий  № 7421481200:04:000:1345, яка була надана в оренду для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва товариству з обмеженою 

відповідальністю «Етнопродукт»  (ЄДРПОУ 03798553) площею – 0,7821 га за 

межами с. Бутівка Чернігівської області відповідно до вимог  ст. 13 Закону 

України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 

власникам земельних часток (паїв)», ст. 31 Закону України «Про оренду землі» 

та поданою заявою. 

 

5.  Припинити  дію та розірвати договір оренди землі  від 23.01.2020 року 

кадастровий  № 7421410000:05:000:3668, яка була надана в оренду для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва товариству з обмеженою 

відповідальністю «Етнопродукт»  (ЄДРПОУ 03798553) площею – 2,61 га за 

межами с. Бутівка Чернігівської області відповідно до вимог  ст. 13 Закону 

України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 

власникам земельних часток (паїв)», ст. 31 Закону України «Про оренду землі» 

та поданою заявою. 

 

6.  Припинити  дію та розірвати договір оренди землі  від 12.06.2018 року 

кадастровий  № 7421484800:07:000:3426, яка була надана в оренду для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва товариству з обмеженою 

відповідальністю «Городня Агро»  (ЄДРПОУ 41349520) площею – 1,0471 га за 

межами с. Бутівка Чернігівської області відповідно до вимог  ст. 13 Закону 

України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 

власникам земельних часток (паїв)», ст. 31 Закону України «Про оренду землі» 

та поданою заявою. 

 

7. 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                                                                          Андрій  Богдан 
 


