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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  

(тринадцята (31) сесія 7 скликання ) 

 

 

 

від  07 березня  2019 року 

        м. Городня 

 

 

Про розірвання, вилучення земельних 

ділянок наданих в оренду та внесення змін 

до договорів оренди землі для ведення 

товарного сільськогосподарського 

виробництвана землях Городнянської 

міської ради за межами населеного пункту 

    

Розглянувши заяви про розірвання договорів оренди землі, вилучення 

земельних ділянок наданих в оренду та внесення змін до договорів оренди 

землі 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, Законом України 

«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» 

Городнянська міська рада           

                                         

                                           ВИРІШИЛА: 

 

     1. Розірвати договір оренди землі № 225/57-17-ДО від 30.05.2017 року та 

вилучити земельну ділянку кадастровий № 7421485200:02:000:4485, яка була 

надана в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  

ФОП   Чопенко  Марина  Володимирівна   площею  -   4,3978 га   за межами  

с. Конотоп Городнянського району відповідно до пункту 11.4 «Дія договору 

припиняється шляхом його розірвання за взаємною згодою сторін» та поданою 

заявою.   

1.1 Земельну ділянку зарахувати до земель не наданих у власність та 

користування м. Городня і використовувати за призначенням.  

 



2.   Розірвати договори оренди землі № 13, 19, 26, 60, 61 від 01.11.2016 

року заключених між Городнянською районною державною адміністрацією та 

СТОВ «Іскра», які були надані в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за межами с. Дроздовиця 

Городнянського району у зв’язку з витребуванням громадянами земельних 

часток (паїв) № 53, 80, 97, 330, 331 відповідно до пункту 37 Договору оренди 

землі дія договору припиняється «У разі витребування окремої частки 

земельної ділянки – паю та передачі її у власність припиняється дія цього 

договору в частині оренди витребуваної частки земельної ділянки - паю з 

моменту державної реєстрації її власником права власності на не витребувану 

частку - пай» та поданою заявою.   

2.1   Розірвати договори оренди землі шляхом укладання додаткових 

угод. 

2.2   Додаткова угода щодо припинення права оренди земельної ділянки 

підлягає державній реєстрації в Державному реєстрі речових прав. 

 

3. Розірвати договір оренди землі № 7421400040001192 від 07.09.2012 

року та вилучити земельну ділянку кадастровий № 7421486800:04:000:0448, 

яка була надана в оренду для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва  СТОВ «Мощенське»   площею  -   6,0695 га   за межами                

с. Конотоп Городнянського району відповідно до пункту 39 «перехід права 

власності на орендовану земельну ділянку до другої особи, а також 

реорганізація юридичної особи – орендаря є підставою для зміни умов або 

розірвання договору» та поданою заявою.   

3.1   Розірвати договори оренди землі шляхом укладання додаткових 

угод. 

3.2   Додаткова угода щодо припинення права оренди земельної ділянки 

підлягає державній реєстрації в Державному реєстрі речових прав. 

 

4. Розірвати договір оренди землі № 041084000008 від 24.03.2010 року та 

вилучити земельну ділянку кадастровий № 7421487600:03:000:1733, яка була 

надана в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  

ФГ «Дубрава Н.М.»  площею - 2,0280 га  за межами с. Смичин Городнянського 

району відповідно до пункту 39 «перехід права власності на орендовану 

земельну ділянку до другої особи, а також реорганізація юридичної особи – 

орендаря є підставою для зміни умов або розірвання договору» та поданою 

заявою.   

4.1   Розірвати договори оренди землі шляхом укладання додаткових 

угод. 

4.2   Додаткова угода щодо припинення права оренди земельної ділянки 

підлягає державній реєстрації в Державному реєстрі речових прав. 

 

5. Розірвати договір оренди землі № 41 від 06.05.2014 року та вилучити 

земельну ділянку кадастровий № 7421487600:03:000:1866, яка була надана в 



оренду   для   ведення   товарного   сільськогосподарського    виробництва    

ФГ «Дубрава Н.М.»  площею – 3,3402 га  за межами с. Смичин 

Городнянського району відповідно до пункту 39 «перехід права власності на 

орендовану земельну ділянку до другої особи, а також реорганізація 

юридичної особи – орендаря є підставою для зміни умов або розірвання 

договору» та поданою заявою.   

5.1   Розірвати договори оренди землі шляхом укладання додаткових 

угод. 

5.2   Додаткова угода щодо припинення права оренди земельної ділянки 

підлягає державній реєстрації в Державному реєстрі речових прав. 

 

6. Розірвати договір оренди землі № 40 від 06.05.2014 року та вилучити 

земельну ділянку кадастровий № 7421487600:03:000:1865, яка була надана в 

оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  ФГ 

«Дубрава Н.М.»  площею – 3,8187 га  за межами с. Смичин Городнянського 

району відповідно до пункту 39 «перехід права власності на орендовану 

земельну ділянку до другої особи, а також реорганізація юридичної особи – 

орендаря є підставою для зміни умов або розірвання договору» та поданою 

заявою.   

6.1   Розірвати договори оренди землі шляхом укладання додаткових 

угод. 

6.2   Додаткова угода щодо припинення права оренди земельної ділянки 

підлягає державній реєстрації в Державному реєстрі речових прав. 

 

7. Розірвати договір оренди землі № 041084000003 від 24.03.2010 року та 

вилучити земельну ділянку кадастровий № 7421487600:03:000:1736, яка була 

надана в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  

ФГ «Дубрава Н.М.»  площею - 2,4323 га  за межами с. Смичин Городнянського 

району відповідно до пункту 39 «перехід права власності на орендовану 

земельну ділянку до другої особи, а також реорганізація юридичної особи – 

орендаря є підставою для зміни умов або розірвання договору» та поданою 

заявою.   

7.1   Розірвати договори оренди землі шляхом укладання додаткових 

угод. 

7.2   Додаткова угода щодо припинення права оренди земельної ділянки 

підлягає державній реєстрації в Державному реєстрі речових прав. 

 

 

8. Внести зміни до договору оренди землі №1 від 01.07.2015 року 

заключного між Городнянською районною державною адміністрацією та ФГ 

«СВ Зоряне», була надана в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва  за межами с. Солонівка Городнянського 

району в частині зменшення площі орендованої землі у зв’язку з 

витребуванням громадянами земельних часток (паїв) № 92, 113, 125, 136, 156, 



127 відповідно до пункту 39 договору оренди землі «Перехід права власності 

на орендовану земельну ділянку до другої особи, а також реорганізація 

юридичної особи – орендаря є підставою для зміни умов або розірвання 

договору» та поданою заявою. 

8.1   Розірвати договори оренди землі шляхом укладання додаткових 

угод. 

8.2   Додаткова угода щодо припинення права оренди земельної ділянки 

підлягає державній реєстрації в Державному реєстрі речових прав. 

 

9. 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 
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	ГОРОДНЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА
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