
                                                                                                            

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  

  (перша сесія 8 скликання) 

 

 

 

 

від  10 грудня  2020 року 

        м. Городня 

 

Про розірвання та 

поновлення  договорів  

оренди землі на землях  

Городнянської міської ради 

  

      Розглянувши заяву та додані документи щодо розірвання та поновлення 

договорів оренди землі,  керуючись ст. 120  Земельного кодексу України,  

Закону України «Про оренду землі», Податкового кодексу України, ст. 25,                  

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Городнянська 

міська рада                                                 

 

ВИРІШИЛА: 

 

     1. Внести зміни в  договір оренди землі від 11.05.2016 р., який укладено 

між Городнянською міською радою та товариством з обмеженою 

відповідальністю «Робін» (ЄДРПОУ 39627921)  і слова:  - орендар  товариство з 

обмеженою відповідальністю «Робін»  слід  читати: - орендар акціонерне 

товариство «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» (ЄДРПОУ 34575675)    в 

зв’язку з переходом  права  власності  на  нерухоме  майно  від товариства з 

обмеженою відповідальністю «Робін» (ЄДРПОУ 39627921)  до акціонерного 

товариство «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» (ЄДРПОУ 34575675) 

відповідно до договору іпотеки № 240-7565/18-ІЮ1 від 10.08.2018 року.    

Нерухоме  майно  розташоване   на  орендованій  земельній  ділянці  за 

цільовим  призначенням  для  розміщення  та експлуатації  основних,  

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості (11.02) площею – 1,3868 га 

кадастровий   № 7421410000:02:000:1222  в с. Вокзал-Городня  по                          

вул. Вокзальній, 4а. 

    1.1. Укласти  додаткову  угоду  до  договору оренди землі від 11.05.2016 

року,  з  акціонерне товариство «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» 

(ЄДРПОУ 34575675)  на земельну ділянку площею – 1,3868 га   кадастровий   



№ 7421410000:02:000:1222, яка розташована в  с. Вокзал-Городня  по                    

вул. Вокзальній, 4а для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості (11.02). 

 

 2. Внести зміни  в  договір оренди землі від 13.07.2017 р., який укладено 

між Городнянською міською радою та товариством з обмеженою 

відповідальністю «Робін» (ЄДРПОУ 39627921)  і слова:  - орендар  товариство з 

обмеженою відповідальністю «Робін»  слід  читати: - орендар акціонерне 

товариство «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» (ЄДРПОУ 34575675)    в 

зв’язку з переходом  права  власності  на  нерухоме  майно  від товариства з 

обмеженою відповідальністю «Робін» (ЄДРПОУ 39627921)  до акціонерного 

товариство «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» (ЄДРПОУ 34575675) 

відповідно до договору іпотеки № 240-7565/18-ІЮ2 від 10.08.2018 року.    

Нерухоме  майно  розташоване   на  орендованій  земельній  ділянці  за 

цільовим  призначенням  для  розміщення  та експлуатації  основних,  

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості (11.02) площею – 0,3495 га 

кадастровий   № 7421410000:02:000:0215  в с. Вокзал-Городня  по                          

вул. Вокзальній, 4б. 

    2.1. Укласти  додаткову  угоду  до  договору оренди землі від 13.07.2017 

року,  з  акціонерне товариство «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» 

(ЄДРПОУ 34575675)  на земельну ділянку площею – 0,3495 га   кадастровий   

№ 7421410000:02:000:0215, яка розташована в  с. Вокзал-Городня  по                    

вул. Вокзальній, 4б для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості (11.02). 

 

3. Внести зміни  в  договір оренди землі від 01.03.2017 р., який укладено 

між Городнянською міською радою та товариством з обмеженою 

відповідальністю «Робін» (ЄДРПОУ 39627921)  і слова:  - орендар  товариство з 

обмеженою відповідальністю «Робін»  слід  читати: - орендар акціонерне 

товариство «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» (ЄДРПОУ 34575675)    в 

зв’язку з переходом  права  власності  на  нерухоме  майно  від товариства з 

обмеженою відповідальністю «Робін» (ЄДРПОУ 39627921)  до акціонерного 

товариство «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» (ЄДРПОУ 34575675) 

відповідно до договору іпотеки № 240-7565/18-ІЮ3 від 10.08.2018 року.    

Нерухоме  майно  розташоване   на  орендованій  земельній  ділянці  за 

цільовим  призначенням  для  розміщення  та експлуатації  основних,  

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості (11.02) площею – 1,4279 га 

кадастровий   № 7421410000:02:000:0143 в с. Вокзал-Городня  по                          

вул. Вокзальній, 4в. 

    3.1. Укласти  додаткову  угоду  до  договору оренди землі від 01.03.2017 

року,  з  акціонерне товариство «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» 

(ЄДРПОУ 34575675)  на земельну ділянку площею – 1,4279 га   кадастровий   

№ 7421410000:02:000:0143, яка розташована в  с. Вокзал-Городня  по                    



вул. Вокзальній, 4в для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості (11.02). 

 

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

Городнянської міської ради з питань комунальної власності, земельних 

відносин, охорони природи та містобудівної діяльності. 

 

 

 

Міський голова                                                                                        А.І. Богдан 
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	ГОРОДНЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА
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