
                                               
 

 

 

                                                                                                                 

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  

 (сімнадцята (35) сесія 7 скликання ) 

 

 

 

 

 

від  12 вересня  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 06 травня 2014 

року кадастровий  № 7421487600:03:000:1863,  яка була  надана  в  оренду   

для   ведення товарного  сільськогосподарського виробництва  ФГ «Дубрава 

Н.М.»  площею – 5,1013 га  за межами с. Дібрівне  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.  Припинити дію та розірвати договір оренди землі  від 01 жовтня 2016 

року кадастровий  № 7421485300:03:000:0121,  яка була  надана  в  оренду   

для   ведення товарного  сільськогосподарського виробництва СТОВ «Колос»  

площею – 3,6154 га  за межами с. Кузничі 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.  Припинити дію та розірвати договір оренди землі  від 18 лютого 2014 

року кадастровий  № 7421487600:03:000:2277,  яка була  надана  в  оренду   

для   ведення товарного  сільськогосподарського виробництва ФГ «ЛЬОН-

КАНАТ» площею – 3,5974 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.  Припинити дію та розірвати договір оренди землі  від 18 лютого 2014 

року кадастровий  № 7421487600:03:000:1924,  яка була  надана  в  оренду   

для   ведення товарного  сільськогосподарського виробництва ФГ «ЛЬОН-

КАНАТ» площею – 4,1131 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.  Припинити дію та розірвати договір оренди землі  від 18 лютого 2014 

року кадастровий  № 7421487600:03:000:2289,  яка була  надана  в  оренду   

для   ведення товарного  сільськогосподарського виробництва ФГ «ЛЬОН-

КАНАТ» площею – 3,6131 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.  Припинити дію та розірвати договір оренди землі  від 21 травня 2012 

року кадастровий  № 7421481200:04:000:0598,  яка була  надана  в  оренду   

для   ведення товарного  сільськогосподарського виробництва ТОВ 

«Етнопродукт» площею – 4,3895 га  за межами с. Бутівка 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.  Припинити дію та розірвати договір оренди землі  від 28 травня 2014 

року,  яка була  надана  в  оренду   для   ведення товарного  

сільськогосподарського виробництва ПрАТ «Етнопродукт» площею – 

334,7919 га  за межами с. Хотівля Городнянського району відповідно до 

пункту 38 «дія договору припиняється шляхом його розірвання за взаємною 

згодою сторін» та поданою заявою.   

 

 

8.  Припинити дію та розірвати договори оренди землі на земельні 

ділянки, які були  надані  в  оренду   для   ведення товарного  

сільськогосподарського виробництва  ФГ «СВ Зоряне» за межами с. Солонівка 

Городнянського району, а саме: 

25.06.2012 р. 7421488000:02:000:0241 № 217 3,0571 га 

25.06.2012 р. 7421488000:02:000:0242 № 218 3,0571 га 

25.06.2012 р. 7421488000:02:000:0227 № 203 3,5207 га 

25.06.2012 р. 7421488000:02:000:0226 № 202 3,5274 га  

25.06.2012 р. 7421488000:02:000:0225 № 201 3,5274 га 

25.06.2012 р. 7421488000:02:000:0243 № 219 3,2505 га 

 

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. Внести зміни до договору оренду землі від 01.11.2016 року заключного між 

Городнянською районною державною адміністрацією та СГВК «Зоря» 

зареєстрованого в Пекурівській сільській раді 01.11.2016 року за № 01 в 

частині:  

 Сторону договору «Городнянська районна державна адміністрація» 

замінити на «Городнянська міська рада»; 

 п.  2 внести зміни щодо площі орендованої земельної ділянки та 

встановити загальну площу – 25,5916 га з них ріллі – 25,5916 га; 

 п. 5 внести зміни щодо нормативно грошової оцінки відповідно до Витягів 

Держгеокадастру; 

 в п. 9 договору оренди землі внести зміни і встановити орендну плату у 

розмірі 6 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

 п. 11 викласти в новій редакції «Орендна плата вноситься щомісяця 

протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем 

податкового (звітного) місяця.» 

9.1 Вести зміни до договору оренди землі шляхом укладання додаткової 

угоди. 

9.2  Додаткова угода  щодо внесення змін до договору оренди земельної 

ділянки підлягає державній реєстрації в Державному реєстрі речових прав. 

9.3 Інші умови договору залишаються не змінними. 



 

 

 

10. 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 
 


