
                                               

 
 

                  

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  26 березня  2019 року 

        м. Городня 

 

Про розірвання договорів оренди землі для 

ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на землях Городнянської 

міської ради за межами населеного пункту 

    

Розглянувши заяви про розірвання 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 № 36 від 06.05.2014 року кадастровий 

№ 7421487600:03:000:1860, яка була надана в оренду   для   ведення   

товарного   сільськогосподарського    виробництва    ФГ «Дубрава Н.М.»  

площею – 3,6120 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.   

1.1   Розірвати договори оренди землі шляхом укладання додаткових 

угод. 

 

2. Розірвати договори оренди землі, на земельні ділянки загальною 

площею – 109,9236 га  які були надані в оренду   для   ведення   товарного   

сільськогосподарського    виробництва    ФГ «Солонівське»  за межами с. 

Солонівка 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.   



№ з/п  Орендар Земельна ділянка Кадастровий номер Площа 

1 ФГ "Солонівське" невитребувані паї 7421488000:02:000:3259 3,0596 

2 ФГ "Солонівське" невитребувані паї 7421488000:02:000:3260 3,0596 

3 ФГ "Солонівське" невитребувані паї 7421488000:02:000:3261 3,1051 

4 ФГ "Солонівське" невитребувані паї 7421488000:02:000:3262 3,4133 

5 ФГ "Солонівське" невитребувані паї 7421488000:02:000:3263 3,3431 

6 ФГ "Солонівське" невитребувані паї 7421488000:02:000:3264 3,4550 

7 ФГ "Солонівське" невитребувані паї 7421488000:02:000:3265 3,4357 

8 ФГ "Солонівське" невитребувані паї 7421488000:02:000:3266 3,5303 

9 ФГ "Солонівське" невитребувані паї 7421488000:02:000:3267 3,5289 

10 ФГ "Солонівське" невитребувані паї 7421488000:02:000:3272 3,2727 

11 ФГ "Солонівське" невитребувані паї 7421488000:02:000:3271 3,5161 

12 ФГ "Солонівське" невитребувані паї 7421488000:02:000:3270 3,5303 

13 ФГ "Солонівське" невитребувані паї 7421488000:02:000:3269 3,2506 

14 ФГ "Солонівське" невитребувані паї 7421488000:02:000:3268 3,4798 

15 ФГ "Солонівське" невитребувані паї 7421488000:02:000:3258 3,5258 

16 ФГ "Солонівське" невитребувані паї 7421488000:02:000:3257 3,5329 

17 ФГ "Солонівське" невитребувані паї 7421488000:02:000:3256 3,5329 

18 ФГ "Солонівське" невитребувані паї 7421488000:02:000:3254 3,5329 

19 ФГ "Солонівське" невитребувані паї 7421488000:02:000:3253 3,5342 

20 ФГ "Солонівське" невитребувані паї 7421488000:02:000:0411 3,5027 

21 ФГ "Солонівське" невитребувані паї 7421488000:02:000:0318 3,0721 

22 ФГ "Солонівське" невитребувані паї 7421488000:02:000:0319 3,5388 

23 ФГ "Солонівське" невитребувані паї 7421488000:02:000:0415 3,3021 

24 ФГ "Солонівське" невитребувані паї 7421488000:02:000:0325 3,6338 

25 ФГ "Солонівське" невитребувані паї 7421488000:02:000:0337 3,4655 

26 ФГ "Солонівське" невитребувані паї 7421488000:02:000:0360 3,5237 

27 ФГ "Солонівське" невитребувані паї 7421488000:02:000:0345 3,6118 

28 ФГ "Солонівське" невитребувані паї 7421488000:02:000:0346 3,8103 

29 ФГ "Солонівське" невитребувані паї 7421488000:02:000:0373 3,5246 

30 ФГ "Солонівське" невитребувані паї 7421488000:02:000:0389 3,5326 

31 ФГ "Солонівське" невитребувані паї 7421488000:02:000:0412 3,4111 

32 ФГ "Солонівське" невитребувані паї 7421488000:02:000:0435 2,2000 

33 ФГ "Солонівське" невитребувані паї 7421488000:02:000:0347 1,1557 

 

2.1   Розірвати договори оренди землі шляхом укладання додаткових 

угод. 

 

3. Розірвати договір оренди землі № 742140004001954 від 17.12.2012 

року кадастровий № 7421481200:04:000:0544, яка була надана в оренду   для   

ведення   товарного   сільськогосподарського    виробництва    СТОВ «Нива»  

площею – 5,0288 га  за межами с. Бутівка Городнянського району відповідно 

до пункту 39 «перехід права власності на орендовану земельну ділянку до 

другої особи є підставою для зміни умов або розірвання договору» та поданою 

заявою.   

3.1   Розірвати договори оренди землі шляхом укладання додаткових 

угод. 

 

4. Розірвати договір оренди землі № 742140004001952 від 17.12.2012 

року кадастровий № 7421481200:04:000:0590, яка була надана в оренду   для   

ведення   товарного   сільськогосподарського    виробництва    СТОВ «Нива»  

площею – 4,4164 га  за межами с. Бутівка Городнянського району відповідно 

до пункту 39 «перехід права власності на орендовану земельну ділянку до 



другої особи є підставою для зміни умов або розірвання договору» та поданою 

заявою.   

4.1   Розірвати договори оренди землі шляхом укладання додаткових 

угод. 

 

5. 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 
 


