
                                                                                                   

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  

  (третя сесія 8 скликання) 

 

 

 

 

від  11 лютого  2021 року 

        м. Городня 

 

Про вилучення наданих в  оренду 

земельних ділянок для  ведення 

товарного сільськогосподарського  

виробництва на землях Городнянської 

міської ради  

 

 Розглянувши заяви та додані документи щодо вилучення земельних 

ділянок, наданих в оренду 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, Городнянська міська рада    

                                                

                                           ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити дію та розірвати договір оренди землі від 25 квітня 2007 р.  

і вилучити земельну ділянку, яка була надана в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (невитребувані земельні частки (паї)) 

сільськогосподарському виробничому коперативу«Зоря»  (ЄДРПОУ 30894422) 

площею  - 119,7600 га   за межами населеного пункту с. Пекурівка,  

Чернігівської області в зв’язку з переоформленням даних земель відповідно до 

норм чинного законодавства та поданою заявою.   

1.1 Земельну ділянку зарахувати до земель не наданих у власність та 

користування і використовувати за призначенням.  

 

2.  Припинити дію та розірвати договір оренди землі від 01 листопада 

2016 р.  і вилучити земельну ділянку, яка була надана в оренду для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (невитребувані земельні частки 

(паї)) сільськогосподарському виробничому коперативу«Зоря»  (ЄДРПОУ 

30894422) площею  - 116,5056 га   за межами населеного пункту с. Пекурівка,  



Чернігівської області в зв’язку з переоформленням даних земель відповідно до 

норм чинного законодавства та поданою заявою.   

2.1 Земельну ділянку зарахувати до земель не наданих у власність та 

користування і використовувати за призначенням.  

 

3. Припинити дію та розірвати договір оренди землі від 03 листопада 2020 

року і вилучити земельну ділянку, яка була надана в оренду для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (невитребувані земельні частки 

(паї)) товариству з обмеженою відповідальністю «Гетьманське» (ЄДРПОУ 

41105190) площею  - 2,9348 га   за межами населеного пункту с. Хрипівка,  

Чернігівської відповідно до пункту 37 даного договору «дія договору 

припиняється  у разі набуття права власності громадянами на земельну ділянку» 

та поданою заявою. 

 

4.  Припинити  дію  та  розірвати  договір оренди землі  від 01 жовтня 2016 

року кадастровий  № 7421483600:02:000:4604,   яка  була  надана  в  оренду  для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва сільськогосподарському 

товариству з обмеженою відповідальністю «Колос» (ЄДРПОУ 03798671)  

площею – 3,7588 га за межами  с. Деревини Чернігівської області відповідно до 

пункту 39 даного договору «дія договору припиняється  у разі набуття права 

власності громадянами на земельну ділянку» та поданою заявою. 

 

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

року кадастровий  № 7421487600:03:000:1926, яка була надана в оренду для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва  фермерському 

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

с. Смичин Чернігівської області відповідно до вимог ст. 13 Закону України «Про 

порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам 

земельних часток (паїв)» та поданою заявою. 

 

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

року кадастровий  № 7421487600:03:000:1923, яка була надана в оренду для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва  фермерському 

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

с. Смичин Чернігівської області відповідно до вимог ст. 13 Закону України «Про 

порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам 

земельних часток (паїв)» та поданою заявою. 

 

7.  Припинити  дію та розірвати договір оренди землі  від 04 лютого 2020 

року кадастровий  № 7421410000:05:000:3637, яка була надана в оренду для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва  фермерському 



господарству «Льон- Канат» (ЄДРПОУ 37444653) площею – 2,2301 га за межами 

с. Павло-Іванівське Чернігівської області відповідно до вимог ст. 13 Закону 

України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 

власникам земельних часток (паїв)» та поданою заявою. 

 

8.  Припинити  дію та розірвати договір оренди землі  від 04 лютого 2020 

року кадастровий  № 7421410000:05:000:3641, яка була надана в оренду для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва  фермерському 

господарству «Льон- Канат» (ЄДРПОУ 37444653) площею – 2,2299 га за межами 

с. Павло-Іванівське Чернігівської області відповідно до вимог ст. 13 Закону 

України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 

власникам земельних часток (паїв)» та поданою заявою. 

 

9.  Припинити  дію та розірвати договір оренди землі  від 04 лютого 2020 

року кадастровий  № 7421410000:05:000:3639, яка була надана в оренду для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва  фермерському 

господарству «Льон- Канат» (ЄДРПОУ 37444653) площею – 2,2343 га за межами 

с. Павло-Іванівське Чернігівської області відповідно до вимог ст. 13 Закону 

України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 

власникам земельних часток (паїв)» та поданою заявою. 

 

10. 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 

 

 
 


