
                                               

 

                                                                                                                  

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  

 (двадцять перша  (39) сесія 7 скликання ) 

 

 

від  5 лютого  2020 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 товариству з обмеженою 

відповідальністю «Мілот» ( ЄДРПОУ 42356627) за межами с. Залісся 

Городнянського району, а саме: 

 

7421486400:11:000:1214 16.05.2019 0,4596 

7421486400:11:000:1213 16.05.2019 1,6297 

7421486400:11:000:1213 16.05.2019 1,6297 

7421486400:11:000:1208 16.05.2019 1,6300 

7421486400:11:000:1209 16.05.2019 1,6301 

7421486400:11:000:1210 16.05.2019 1,6281 

7421486400:11:000:1204 16.05.2019 1,1043 



7421486400:11:000:1205 16.05.2019 0,4600 

7421486400:11:000:1206 16.05.2019 1,6301 

7421486400:11:000:1200 16.05.2019 1,6301 

7421486400:11:000:1201 16.05.2019 1,6299 

7421486400:11:000:1202 16.05.2019 0,8838 

7421486400:11:000:1203 16.05.2019 0,5259 

7421486400:11:000:1197 16.05.2019 1,6301 

7421486400:11:000:1198 16.05.2019 1,6329 

7421486400:11:000:1199 16.05.2019 1,6301 

7421486400:11:000:1193 16.05.2019 0,4584 

7421486400:11:000:1194 16.05.2019 0,4600 

7421486400:11:000:1195 16.05.2019 0,4600 

7421486400:11:000:1196 16.05.2019 0,4599 

7421486400:11:000:1189 16.05.2019 0,4600 

7421486400:11:000:1190 16.05.2019 0,4600 

7421486400:11:000:1191 16.05.2019 0,4600 

7421486400:11:000:1192 16.05.2019 0,4622 

7421486400:11:000:1186 16.05.2019 0,4600 

7421486400:11:000:1187 16.05.2019 0,4585 

7421486400:11:000:1188 16.05.2019 0,4600 

7421486400:11:000:1182 16.05.2019 0,1128 

7421486400:11:000:1183 16.05.2019 0,4600 

7421486400:11:000:1184 16.05.2019 0,1325 

7421486400:11:000:1185 16.05.2019 0,3275 

7421486400:11:000:1178 16.05.2019 0,7453 

7421486400:11:000:1179 16.05.2019 0,6337 

7421486400:11:000:1180 16.05.2019 0,4599 

7421486400:11:000:1181 16.05.2019 0,3472 

7421486400:11:000:1217 16.05.2019 0,4601 

7421486400:11:000:1174 16.05.2019 1,6302 

7421486400:11:000:1175 16.05.2019 0,0578 

7421486400:11:000:1176 16.05.2019 0,8927 

7421486400:11:000:1177 16.05.2019 0,9461 

7421486400:11:000:1215 16.05.2019 0,4601 

7421486400:11:000:1216 16.05.2019 0,4603 

7421486400:11:000:1218 16.05.2019 1,6300 

7421486400:11:000:1211 16.05.2019 1,6303 

7421486400:11:000:1212 16.05.2019 0,9978 

7421486400:11:000:1219 16.05.2019 1,6300 

 

відповідно до пункту 3 «дія договору припиняється за взаємною згодою 

сторін» та поданою заявою. 

 



2. Припинити дію та розірвати договори оренди землі на землі від                 

07 вересня 2012 року кадастровий № 7421486800:04:000:0456, яка були надані 

в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю 

«Мощенське» (ЄДРПОУ 03798607) площею – 5,7101 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. Припинити  дію та розірвати договір оренди землі  від 13 листопада 

2018 року кадастровий  № 7421483200:04:000:0209,  яка була  надана  в  

оренду   для   ведення   товарного  сільськогосподарського виробництва  

сільськогосподарському виробничому кооперативу «Зоря» (ЄДРПОУ 

30894422) площею – 2,9831 га за межами с. Гніздище  Городнянського району 

відповідно до пункту 29 «Дія Договору припиняється у разі набуття права 

власності громадянином на земельну ділянку» та поданою заявою.   

 

4. Припинити  дію та розірвати договір оренди землі  від 03 липня 2017 

року кадастровий  № 7421486800:04:000:0278, яка була надана в оренду для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю 

«Мощенське» (ЄДРПОУ 03798607)  площею – 4,6674 га за межами                           

с. Мощенка  Городнянського району відповідно до пункту 35 «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 07 вересня 2017 

року кадастровий  № 7421486800:04:000:0437, яка була надана в оренду для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю 

«Мощенське» (ЄДРПОУ 03798607)  площею – 5,8402 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. 

 

6. Припинити  дію та розірвати договір оренди землі  від 07 вересня 2017 

року кадастровий  № 7421486800:04:000:0451, яка була надана в оренду для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю 



«Мощенське» (ЄДРПОУ 03798607)  площею – 5,7157 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. 

 

7. Припинити  дію та розірвати договір оренди землі  від 07 вересня 2017 

року кадастровий  № 7421486800:04:000:0452, яка була надана в оренду для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю 

«Мощенське» (ЄДРПОУ 03798607)  площею – 5,7020 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. 

 

8. Припинити  дію та розірвати договір оренди землі  від 14 березня 2012 

року реєстраційний  № 742140004000207, яка була надана в оренду для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва фермерському 

господарству «Агро – Надія № 2» (ЄДРПОУ 35274855) площею – 1,7268 га за 

межами с. Пекурівка  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. Припинити  дію та розірвати договір оренди землі  від 20 липня 2015 

року реєстраційний  № 1, яка була надана в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва товариству з обмеженою 

відповідальністю «Торговий дім «Ратібор» (ЄДРПОУ 30595656) площею – 

119,8568 га за межами м. Городня  Городнянського району відповідно до 

пункту 38 «Дія договору припиняється шляхом його розірвання за взаємною 

згодою сторін» та поданою заявою. 

 

10. Припинити  дію та розірвати договір оренди землі  від 11 квітня 2016 

року реєстраційний  № 5, яка була надана в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва товариству з обмеженою 

відповідальністю «Торговий дім «Ратібор» (ЄДРПОУ 30595656) площею – 

46,4636 га за межами м. Городня  Городнянського району відповідно до 

пункту 38 «Дія договору припиняється шляхом його розірвання за взаємною 

згодою сторін» та поданою заявою. 

 



11. Припинити  дію та розірвати договір оренди землі  від 18 квітня 2016 

року реєстраційний  № 4, яка була надана в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва товариству з обмеженою 

відповідальністю «Торговий дім «Ратібор» (ЄДРПОУ 30595656) площею – 

32,2427 га за межами м. Городня  Городнянського району відповідно до 

пункту 38 «Дія договору припиняється шляхом його розірвання за взаємною 

згодою сторін» та поданою заявою. 

 

12. Припинити  дію та розірвати договір оренди землі  від 01 липня 2016 

року реєстраційний  № 80, яка була надана в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва товариству з обмеженою 

відповідальністю «Торговий дім «Ратібор» (ЄДРПОУ 30595656) площею – 

46,7254 га за межами с. Хрипівка Городнянського району відповідно до 

пункту 38 «Дія договору припиняється шляхом його розірвання за взаємною 

згодою сторін» та поданою заявою. 

 

13. Припинити  дію та розірвати договір оренди землі  від 18 травня 2017 

року реєстраційний  № 83, яка була надана в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва товариству з обмеженою 

відповідальністю «Торговий дім «Ратібор» (ЄДРПОУ 30595656) площею – 

26,2576 га за межами с. Хрипівка Городнянського району відповідно до 

пункту 38 «Дія договору припиняється шляхом його розірвання за взаємною 

згодою сторін» та поданою заявою. 

 

14. Припинити  дію та розірвати договір оренди землі  від 24 березня 

2015 року реєстраційний  № 79, яка була надана в оренду для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва сільськогосподарському 

виробничому кооперативу «Зоря» (ЄДРПОУ 30894422) площею – 70,5094 га за 

межами с. Хрипівка Городнянського району відповідно до пункту 38 «Дія 

договору припиняється шляхом його розірвання за взаємною згодою сторін» 

та поданою заявою. 

 

15. Припинити  дію та розірвати договір оренди землі  від 05 травня 2017 

року реєстраційний  № 82, яка була надана в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва сільськогосподарському виробничому 

кооперативу «Зоря» (ЄДРПОУ 30894422) площею – 152,6272 га за межами  

с. Хрипівка Городнянського району відповідно до пункту 38 «Дія договору 

припиняється шляхом його розірвання за взаємною згодою сторін» та поданою 

заявою. 

 

16. Припинити  дію та розірвати договір оренди землі  від 12 лютого 

2014 року реєстраційний  № 2, яка була надана в оренду для ведення товарного 



сільськогосподарського виробництва  фермерському господарству «Льон- 

Канат» (ЄДРПОУ 37444653) площею – 1,8453 га за межами с. Смичин 

Городнянського району відповідно до пункту 38 «Дія договору припиняється 

шляхом його розірвання за взаємною згодою сторін» та поданою заявою. 

 

17. Припинити  дію та розірвати договір оренди землі  від 18 лютого 

2014 року реєстраційний  № 3, яка була надана в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва  фермерському господарству «Льон- 

Канат» (ЄДРПОУ 37444653) площею – 1,8453 га за межами с. Смичин 

Городнянського району відповідно до пункту 38 «Дія договору припиняється 

шляхом його розірвання за взаємною згодою сторін» та поданою заявою. 

 

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

2014 року реєстраційний  № 10, яка була надана в оренду для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва  фермерському господарству 

«Льон- Канат» (ЄДРПОУ 37444653) площею – 4,1488 га за межами с. Смичин 

Городнянського району відповідно до пункту 38 «Дія договору припиняється 

шляхом його розірвання за взаємною згодою сторін» та поданою заявою. 

 

19. Припинити  дію та розірвати договір оренди землі  від 18 лютого 

2014 року реєстраційний  № 11, яка була надана в оренду для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва  фермерському господарству 

«Льон- Канат» (ЄДРПОУ 37444653) площею – 1,8451 га за межами с. Смичин 

Городнянського району відповідно до пункту 38 «Дія договору припиняється 

шляхом його розірвання за взаємною згодою сторін» та поданою заявою. 

 

20. Припинити  дію та розірвати договір оренди землі  від 18 лютого 

2014 року реєстраційний  № 13, яка була надана в оренду для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва  фермерському господарству 

«Льон- Канат» (ЄДРПОУ 37444653) площею – 3,5933 га за межами с. Смичин 

Городнянського району відповідно до пункту 38 «Дія договору припиняється 

шляхом його розірвання за взаємною згодою сторін» та поданою заявою. 

 

21. Припинити  дію та розірвати договір оренди землі  від 18 лютого 

2014 року реєстраційний  № 14, яка була надана в оренду для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва  фермерському господарству 

«Льон- Канат» (ЄДРПОУ 37444653) площею – 3,5934 га за межами с. Смичин 

Городнянського району відповідно до пункту 38 «Дія договору припиняється 

шляхом його розірвання за взаємною згодою сторін» та поданою заявою. 

 

22. Припинити  дію та розірвати договір оренди землі  від 18 лютого 

2014 року реєстраційний  № 15, яка була надана в оренду для ведення 



товарного сільськогосподарського виробництва  фермерському господарству 

«Льон- Канат» (ЄДРПОУ 37444653) площею – 2,2758 га за межами с. Смичин 

Городнянського району відповідно до пункту 38 «Дія договору припиняється 

шляхом його розірвання за взаємною згодою сторін» та поданою заявою. 

 

23. Припинити  дію та розірвати договір оренди землі  від 18 лютого 

2014 року реєстраційний  № 16, яка була надана в оренду для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва  фермерському господарству 

«Льон- Канат» (ЄДРПОУ 37444653) площею – 2,2759 га за межами с. Смичин 

Городнянського району відповідно до пункту 38 «Дія договору припиняється 

шляхом його розірвання за взаємною згодою сторін» та поданою заявою. 

 

24. Припинити  дію та розірвати договір оренди землі  від 18 лютого 

2014 року реєстраційний  № 22, яка була надана в оренду для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва  фермерському господарству 

«Льон- Канат» (ЄДРПОУ 37444653) площею – 3,5933 га за межами с. Смичин 

Городнянського району відповідно до пункту 38 «Дія договору припиняється 

шляхом його розірвання за взаємною згодою сторін» та поданою заявою. 

 

25. Припинити  дію та розірвати договір оренди землі  від 18 лютого 

2014 року реєстраційний  № 21, яка була надана в оренду для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва  фермерському господарству 

«Льон- Канат» (ЄДРПОУ 37444653) площею – 3,5935 га за межами с. Смичин 

Городнянського району відповідно до пункту 38 «Дія договору припиняється 

шляхом його розірвання за взаємною згодою сторін» та поданою заявою. 

 

26. Припинити  дію та розірвати договір оренди землі  від 18 лютого 

2014 року реєстраційний  № 7, яка була надана в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва  фермерському господарству «Льон- 

Канат» (ЄДРПОУ 37444653) площею – 1,8518 га за межами с. Смичин 

Городнянського району відповідно до пункту 38 «Дія договору припиняється 

шляхом його розірвання за взаємною згодою сторін» та поданою заявою. 

 

27. Припинити  дію та розірвати договір оренди землі  від 18 лютого 

2014 року реєстраційний  № 26, яка була надана в оренду для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва  фермерському господарству 

«Льон- Канат» (ЄДРПОУ 37444653) площею – 3,9524 га за межами с. Смичин 

Городнянського району відповідно до пункту 38 «Дія договору припиняється 

шляхом його розірвання за взаємною згодою сторін» та поданою заявою. 

 

 



28. Припинити  дію та розірвати договір оренди землі  від 18 лютого 

2014 року реєстраційний  № 27, яка була надана в оренду для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва  фермерському господарству 

«Льон- Канат» (ЄДРПОУ 37444653) площею – 3,5983 га за межами с. Смичин 

Городнянського району відповідно до пункту 38 «Дія договору припиняється 

шляхом його розірвання за взаємною згодою сторін» та поданою заявою. 

 

29. Припинити  дію та розірвати договір оренди землі  від 18 лютого 

2014 року реєстраційний  № 28, яка була надана в оренду для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва  фермерському господарству 

«Льон- Канат» (ЄДРПОУ 37444653) площею – 4,6086 га за межами с. Смичин 

Городнянського району відповідно до пункту 38 «Дія договору припиняється 

шляхом його розірвання за взаємною згодою сторін» та поданою заявою. 

 

30. Припинити  дію та розірвати договір оренди землі  від 18 лютого 

2014 року реєстраційний  № 29, яка була надана в оренду для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва  фермерському господарству 

«Льон- Канат» (ЄДРПОУ 37444653) площею – 3,8862 га за межами с. Смичин 

Городнянського району відповідно до пункту 38 «Дія договору припиняється 

шляхом його розірвання за взаємною згодою сторін» та поданою заявою. 

 

31. Припинити  дію та розірвати договір оренди землі  від 18 лютого 

2014 року реєстраційний  № 31, яка була надана в оренду для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва  фермерському господарству 

«Льон- Канат» (ЄДРПОУ 37444653) площею – 3,5984 га за межами с. Смичин 

Городнянського району відповідно до пункту 38 «Дія договору припиняється 

шляхом його розірвання за взаємною згодою сторін» та поданою заявою. 

 

32. Припинити  дію та розірвати договір оренди землі  від 18 лютого 

2014 року реєстраційний  № 5, яка була надана в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва  фермерському господарству «Льон- 

Канат» (ЄДРПОУ 37444653) площею – 3,5940 га за межами с. Смичин 

Городнянського району відповідно до пункту 38 «Дія договору припиняється 

шляхом його розірвання за взаємною згодою сторін» та поданою заявою. 

 

33. Припинити  дію та розірвати договір оренди землі  від 18 лютого 

2014 року реєстраційний  № 32, яка була надана в оренду для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва  фермерському господарству 

«Льон- Канат» (ЄДРПОУ 37444653) площею – 3,5983 га за межами с. Смичин 

Городнянського району відповідно до пункту 38 «Дія договору припиняється 

шляхом його розірвання за взаємною згодою сторін» та поданою заявою. 

 



34. Припинити  дію та розірвати договір оренди землі  від 18 лютого 

2014 року реєстраційний  № 23, яка була надана в оренду для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва  фермерському господарству 

«Льон- Канат» (ЄДРПОУ 37444653) площею – 1,8025 га за межами с. Смичин 

Городнянського району відповідно до пункту 38 «Дія договору припиняється 

шляхом його розірвання за взаємною згодою сторін» та поданою заявою. 

 

35. Припинити  дію та розірвати договір оренди землі  від 12 лютого 

2014 року реєстраційний  № 1, яка була надана в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва  фермерському господарству «Льон- 

Канат» (ЄДРПОУ 37444653) площею – 2,4190 га за межами с. Смичин 

Городнянського району відповідно до пункту 38 «Дія договору припиняється 

шляхом його розірвання за взаємною згодою сторін» та поданою заявою. 

 

36. Припинити  дію та розірвати договір оренди землі  від 15 жовтня 

2015 року реєстраційний  № 224, яка була надана в оренду для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва Фермерському господарству 

«Льон- Канат» (ЄДРПОУ 37444653) площею – 39,3516 га за межами с. Кузничі 

Городнянського району відповідно до пункту 38 «Дія договору припиняється 

шляхом його розірвання за взаємною згодою сторін» та поданою заявою. 

 

37. Припинити  дію та розірвати договір оренди землі  від 15 грудня 

2015 року реєстраційний  № 2, яка була надана в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва фермерському господарству «Льон- 

Канат» (ЄДРПОУ 37444653) площею – 139,4400 га за межами    м. Городня 

Городнянського району відповідно до пункту 38 «Дія договору припиняється 

шляхом його розірвання за взаємною згодою сторін» та поданою заявою. 

 

38. 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 
 


