
                                               
 

                                                                                                                проект 

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  

 (вісімнадцята (36) сесія 7 скликання ) 

 

 

 

 

від  18 жовтня 2019 року 

        м. Городня 

 

Про  припинення дії  та розірвання 

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  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 договори оренди землі на земельні 

ділянки, які були  надані  в  оренду   для   ведення товарного  

сільськогосподарського виробництва  СТОВ «Колос» за межами с. Кузничі 

Городнянського району, а саме: 

12.10.2016 р. 7421485300:03:000:0107 № 7 4,4097 га 

12.10.2016 р. 7421485300:03:000:0113 № 13 4,3389 га 

12.10.2016 р. 7421485300:03:000:0114 № 14 4,4202 га 

12.10.2016 р. 7421485300:03:000:0118 № 18 4,4199 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.   

 



 

2.  Припинити дію та розірвати договори оренди землі на земельні 

ділянки, які були  надані  в  оренду   для   ведення товарного  

сільськогосподарського виробництва  ФГ «Агро-Надія № 2» за межами                      

с. Пекурівка Городнянського району, а саме: 

14.02.2012 р. 7421487000:02:000:0115 № 97 1,7315 га 

14.02.2012 р. 7421487000:02:000:0118 № 100 1,5519 га 

14.02.2012 р. 7421487000:02:000:0132 № 114 1,6365 га 

14.02.2012 р. 7421487000:02:000:0133 № 115 1,6108га 

14.02.2012 р. 7421487000:02:000:0136 № 118 1,4960 га 

14.02.2012 р. 7421487000:02:000:0137 № 119 1,4960 га 

14.02.2012 р. 7421487000:02:000:0113 № 95 1,7315 га 

14.02.2012 р. 7421487000:02:000:0121 № 103 1,7114 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.   

 

3.  Припинити дію та розірвати договір оренди землі  від 18 лютого 2014 

року кадастровий  № 7421487600:03:000:1907,  яка була  надана  в  оренду   

для   ведення   товарного  сільськогосподарського виробництва  ФГ «Льон-

Конат» площею – 3,6173 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. 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 
 


