
                                               

 
 

 

                                                                                                                    

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  

 (чотирнадцята (32) сесія 7 скликання ) 

 

 

 

 

від  23 травня  2019 року 

        м. Городня 

 

Про  припинення дії  та розірвання 

договорів оренди землі і внесення змін до 

договорів оренди землі для ведення 

товарного сільськогосподарського 

виробництва на землях Городнянської 

міської ради за межами населеного пункту 

    

Розглянувши заяви про припинення  дії  та розірвання договорів оренди 

землі  і  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» та ст. 13 Закону України «Про 

порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам 

земельних часток (паїв), Городнянська міська рада           

 

                                           ВИРІШИЛА: 

 

1.  Припинити дію та розірвати договір оренди землі  від 07.09.2012 року 

кадастровий № 7421486800:04:000:0438, яка була надана в оренду   для   

ведення   товарного   сільськогосподарського    виробництва    СТОВ 

«Мощенське» площею – 6,2142 га  за межами с. Мощенка 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 договір оренди землі шляхом укладання додаткової угоди. 

 



 

2.  Припинити дію та розірвати договір оренди землі  від 07.09.2012 року 

кадастровий № 7421486800:04:000:0439, яка була надана в оренду   для   

ведення   товарного   сільськогосподарського    виробництва    СТОВ 

«Мощенське» площею – 6,2434 га  за межами с. Мощенка 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.   

2.1   Розірвати договір оренди землі шляхом укладання додаткової угоди. 

 

3.  Припинити дію та розірвати договір оренди землі  від 07.09.2012 року 

кадастровий № 7421486800:04:000:0892, яка була надана в оренду   для   

ведення   товарного   сільськогосподарського    виробництва    СТОВ 

«Мощенське» площею – 5,7429 га  за межами с. Мощенка 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 договір оренди землі шляхом укладання додаткової угоди. 

 

4.  Припинити дію та розірвати договір оренди землі  від 19.12.2012 року 

кадастровий № 7421486800:04:000:0771, яка була надана в оренду   для   

ведення   товарного   сільськогосподарського    виробництва    СТОВ 

«Мощенське» площею – 5,8158 га  за межами с. Мощенка 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 договір оренди землі шляхом укладання додаткової угоди. 

 

5.  Припинити дію та розірвати договір оренди землі  від 25.06.2012 року 

кадастровий № 7421488000:02:000:0231, яка була надана в оренду   для   

ведення   товарного   сільськогосподарського    виробництва   ФГ «СВ Зоряне» 

площею – 3,5274 га  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.   

5.1   Розірвати договір оренди землі шляхом укладання додаткової угоди. 

 

6.  Припинити дію та розірвати договір оренди землі  від 01.05.2018 року 

кадастровий № 7421484800:04:000:1010, яка була надана в оренду   для   

ведення   товарного   сільськогосподарського    виробництва   СТОВ «Іскра» 

площею – 2,4846 га  за межами с. Дроздовиця 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 договір оренди землі шляхом укладання додаткової угоди. 

 

7.  Припинити дію та розірвати договір оренди землі  від 01.05.2018 року 

кадастровий № 7421484800:04:000:1011, яка була надана в оренду   для   

ведення   товарного   сільськогосподарського    виробництва   СТОВ «Іскра» 

площею – 2,4737 га  за межами с. Дроздовиця 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 договір оренди землі шляхом укладання додаткової угоди. 

 

8.  Припинити дію та розірвати договір оренди землі  від 01.05.2018 року 

кадастровий № 7421484800:04:000:1012, яка була надана в оренду   для   

ведення   товарного   сільськогосподарського    виробництва   СТОВ «Іскра» 

площею – 2,479 га  за межами с. Дроздовиця 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.   

8.1   Розірвати договір оренди землі шляхом укладання додаткової угоди. 

 

9.  Припинити дію та розірвати договір оренди землі  від 01.05.2018 року 

кадастровий № 7421484800:04:000:1013, яка була надана в оренду   для   

ведення   товарного   сільськогосподарського    виробництва   СТОВ «Іскра» 

площею – 2,9474 га  за межами с. Дроздовиця 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.   

9.1   Розірвати договір оренди землі шляхом укладання додаткової угоди. 

 

10.  Припинити дію та розірвати договір оренди землі  від 01.05.2018 

року кадастровий № 7421489600:04:000:5492, яка була надана в оренду   для   

ведення   товарного   сільськогосподарського    виробництва   СТОВ «Іскра» 

площею – 1,8268 га  за межами с. Хрипівка Городнянського району відповідно 

до пункту 29 «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.   

10.1   Розірвати договір оренди землі шляхом укладання додаткової 

угоди. 

 

11.  Припинити дію та розірвати договір оренди землі  від 01.05.2018 

року кадастровий № 7421489600:04:000:5491, яка була надана в оренду   для   



ведення   товарного   сільськогосподарського    виробництва   СТОВ «Іскра» 

площею – 2,4010 га  за межами с. Хрипівка Городнянського району відповідно 

до пункту 29 «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.   

11.1   Розірвати договір оренди землі шляхом укладання додаткової 

угоди. 

 

12.  Припинити дію та розірвати договір оренди землі  від 01.05.2018 

року кадастровий № 7421489600:04:000:5502, яка була надана в оренду   для   

ведення   товарного   сільськогосподарського    виробництва   СТОВ «Іскра» 

площею – 2,9368 га  за межами с. Хрипівка Городнянського району відповідно 

до пункту 29 «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.   

12.1   Розірвати договір оренди землі шляхом укладання додаткової 

угоди. 

 

13. Внести зміни до договору оренди землі від 20.07.2015 року 

заключного між Городнянською районною державною адміністрацією та ТОВ 

«ТД «Ратібор»,  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

загальною площею – 119,8568 га за межами м. Городня в частині зменшення 

площі орендованої землі у зв’язку з витребуванням громадянами земельних 

часток (паїв) № 274, № 277, № 278, № 279, № 280, № 281, № 287, № 288, № 

289, № 292, № 299, № 300(1), № 300(2), № 303, № 305, № 306 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 та в п. 9 договору оренди землі внести зміни і встановити орендну 

плату у розмірі 6 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

13.1   Вести зміни до договору оренди землі шляхом укладання 

додаткових угод. 

13.2   Додаткова угода  щодо внесення змін до договору оренди 

земельної ділянки підлягає державній реєстрації в Державному реєстрі 

речових прав. 

 

14. Внести зміни до договору оренди землі від 18.04.2016 року 

заключного між Городнянською районною державною адміністрацією та ТОВ 

«ТД «Ратібор»,  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

загальною площею – 32,2427 га за межами м. Городня в частині зменшення 

площі орендованої землі у зв’язку з витребуванням громадянами земельних 

часток (паїв) № 224, № 226, № 227, № 228, № 229, № 230, № 232, № 233, № 

234, № 236, № 237(1) 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 та в п. 9 договору оренди землі 

внести зміни і встановити орендну плату у розмірі 6 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

14.1   Вести зміни до договору оренди землі шляхом укладання 

додаткових угод. 

14.2   Додаткова угода  щодо внесення змін до договору оренди 

земельної ділянки підлягає державній реєстрації в Державному реєстрі 

речових прав. 

 

15. Внести зміни до договору оренди землі від 18.04.2016 року 

заключного між Городнянською районною державною адміністрацією та ТОВ 

«ТД «Ратібор»,  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

загальною площею – 32,2427 га за межами м. Городня в п. 9 договору оренди 

землі внести зміни і встановити орендну плату у розмірі 6 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

15.1   Вести зміни до договору оренди землі шляхом укладання 

додаткових угод. 

15.2   Додаткова угода  щодо внесення змін до договору оренди 

земельної ділянки підлягає державній реєстрації в Державному реєстрі 

речових прав. 

 

16. Внести зміни до договору оренди землі від 01.11.2016 року 

заключного між Городнянською районною державною адміністрацією та ТОВ 

СГВК «Зоря»,  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

загальною площею – 33,2328 га за межами м. Городня в п. 9 договору оренди 

землі внести зміни і встановити орендну плату у розмірі 6 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

16.1   Вести зміни до договору оренди землі шляхом укладання 

додаткових угод. 

16.2   Додаткова угода  щодо внесення змін до договору оренди 

земельної ділянки підлягає державній реєстрації в Державному реєстрі 

речових прав. 

 

17. 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 
 


