
                                                                                                     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  

 (двадцята  (38) сесія 7 скликання ) 

 

 

від  23 грудня 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  СГВК «Зоря»  за межами                            

с. Пекурівка Городнянського району, а саме: 

 

7421487000:02:000:1445 1,6947 га 25.04.2007 р. 

7421487000:02:000:1187 1,6948 га 25.04.2007 р. 

7421487000:02:000:1499 1,6948 га 25.04.2007 р. 

7421487000:02:000:1551 1,6946 га  25.04.2007 р. 

7421487000:02:000:1544 1,7292 га 25.04.2007 р. 

7421487000:02:000:1553 2,5551 га 25.04.2007 р. 

7421487000:02:000:1558 1,6947 га 25.04.2007 р. 

7421487000:02:000:1557 1,6948 га 25.04.2007 р. 

7421487000:02:000:1502 2,8775 га 25.04.2007 р. 

7421487000:02:000:1559 1,6948 га 25.04.2007 р. 

7421487000:02:000:1545 1,6949 га 25.04.2007 р. 



 

 

 

відповідно до до ст. 13 ЗУ «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) 

земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» та поданою заявою.    

 

2.  Припинити дію та розірвати договори оренди землі на земельні 

ділянки, які були  надані  в  оренду   для   ведення товарного  

сільськогосподарського виробництва  СГВК «Зоря»  за межами                            

с. Гніздище Городнянського району, а саме: 

 

 

 

відповідно до ст. 13 ЗУ «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) 

земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» та поданою заявою.    

 

3.  Припинити дію та розірвати договори оренди землі на земельні 

ділянки, які були  надані  в  оренду   для   ведення товарного  

сільськогосподарського виробництва гр. Проніну Дмитру Митрофановичу за 

межами с. Конотоп Городнянського району, а саме: 

 

7421485200:02:000:4573 0,6240 га 15.03.2018 

7421485200:02:000:4574 0,6107 га 01.08.2014 

 

відповідно до пункту 39 договору «перехід права власності на орендовану 

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

орендаря є підставою для зміни умов або розірвання договору», ст. 13 ЗУ «Про 

порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам 

земельних часток (паїв)»  та поданою заявою.   

 

4.  Припинити дію та розірвати договори оренди землі на земельні 

ділянки, які були  надані  в  оренду   для   ведення товарного  

сільськогосподарського виробництва СТОВ «Мощенське» за межами                            

с. Сеньківка Городнянського району,  а  саме: 

 

7421487500:03:000:0131 4,7200 га 10.07.2017  

7421487500:03:000:0262 4,8064 га 10.07.2017  

7421487500:03:000:0263 4,7691 га 10.07.2017  

7421487000:02:000:1476 1,6947 га 25.04.2007 р. 

7421487000:02:000:1576 1,6930 га 25.04.2007 р. 

7421487000:02:000:1575 1,6947 га 25.04.2007 р. 

7421487000:02:000:1473 1,6947 га 25.04.2007 р. 

7421487000:02:000:1468 1,6929 га 25.04.2007 р. 

7421487000:02:000:1542 1,6947 га 25.04.2007 р. 

7421487000:02:000:1549 1,6948 га 25.04.2007 р. 

7421483200:04:000:0170 1,5750 га 16.10.2018 р. 



 

відповідно до пункту 34 договору «Дія договору припиняється шляхом його 

розірвання за взаємною згодою сторін» та поданою заявою.   

 

5.  Припинити дію та розірвати договори оренди землі на земельні 

ділянки, які були  надані  в  оренду   для   ведення товарного  

сільськогосподарського виробництва СТОВ «Мощенське» за межами                            

с. Сеньківка Городнянського району,  а  саме: 

 

7421487500:03:000:0862 2,1524 га 10.07.2017  

7421487500:03:000:0234 2,4626 га 10.07.2017  

7421487500:03:000:0243 4,8685 га 10.07.2017  

7421487500:03:000:0893 4,5622 га 10.07.2017  

 

відповідно до пункту 34 договору «Дія договору припиняється шляхом його 

розірвання за взаємною згодою сторін» та поданою заявою.   

 

6.  Припинити дію та розірвати договори оренди землі на земельні 

ділянки, які були  надані  в  оренду   для   ведення товарного  

сільськогосподарського виробництва СТОВ «Мощенське» за межами                            

с. Мощенка Городнянського району,  а  саме: 

 

7421486800:04:000:0346 4,6844 га 19.12.2012 р. 

7421486800:04:000:0353 4,8554 га 19.12.2012 р 

 

відповідно до пункту 39 договору «перехід права власності на орендовану 

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

орендаря є підставою для зміни умов або розірвання договору», ст. 13 ЗУ «Про 

порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам 

земельних часток (паїв)»  та поданою заявою.   

 

7. 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 
 


