
                                                                                                                    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  

 (двадцять друга (40) сесія 7 скликання ) 

 

 

 

 

 

від  07 квітня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про внесення доповнень до рішення 

дев’ятнадцятої  (37) сесії Городнянської 

міської ради 7 скликання від 03.12.2019 року 

«Про  припинення дії  та розірвання договорів 

оренди землі для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на 

землях Городнянської міської ради за межами 

населеного пункту» 

Керуючись ст. 25, ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, Земельним Кодексом України, Городнянська міська рада 

 

                                                 ВИРІШИЛА: 

 

         1.  Рішення дев’ятнадцятої (37) сесії Городнянської міської ради 7 скликання 

від 03.12.2019 року «Про  припинення дії  та розірвання договорів оренди землі 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на землях 

Городнянської міської ради за межами населеного пункту» доповнити 

наступними пунктами: 

   п. 7 рішення викласти в наступній редакції: 

7. 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. 

п. 8 рішення викласти в наступній редакції: 

8. 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. 

п. 9 рішення викласти в наступній редакції: 

9. 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. 

п. 10 рішення викласти в наступній редакції: 

10. 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. 

п. 11 рішення викласти в наступній редакції: 

11. 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. 

п. 12 рішення викласти в наступній редакції: 

12. 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. 

п. 13 рішення викласти в наступній редакції: 

13. 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. 

 

п. 14 рішення викласти в наступній редакції: 

14. Припинити  дію та розірвати договір оренди землі  від 17 жовтня 2017 

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

сільськогосподарського виробництва сільськогосподарському виробничому 

кооперативу «Зоря»  (ЄДРПОУ 30894422)  площею – 35,9584га за межами  

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

припиняється шляхом його розірвання за взаємною згодою сторін» та поданою 

 

15. Контроль за виконаннямданогорішенняпокласти на постійну комісію 

Городнянської міської ради з питань комунальної власності, земельних відносин 

та охорони природи. 

 

 

 

Міський голова                                                                                              А.І. Богдан 
 


