
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

27.01.2021                                                                                                   №  55-ОД 

 

 

Про припинення договору оренди земельної ділянки за межами населених 

пунктів на території Андріяшівської сільської ради (колишньої 

Василівської сільської ради) Роменського району Сумської області 

 

 

Відповідно до статей 6, 13, 21, 39 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», статей 17, 791, 84, 122, 123, 141, пункту 3 розділу X «Перехідні 

положення» Земельного кодексу України, статті 51 Водного кодексу України, 

статей 31, 32, 34 Закону України «Про оренду землі», статті 4 Закону України 

«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 

пункту 4 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування 

земель державної та комунальної власності», розпорядження голови Сумської 

обласної державної адміністрації від 14.05.2020 № 201-ОД «Про надання у 

користування на умовах оренди земельних ділянок державної власності, у тому 

числі земельних ділянок з розташованими на них водними об’єктами за межами 

населених пунктів, на території Сумської області», на підставі заяви 

громадянина Максюти Ігоря Анатолійовича: 

1. Припинити шляхом розірвання за взаємною згодою сторін дію 

договору оренди земельної ділянки від 16.10.2009, зареєстрованого у 

Роменському районному реєстраційному відділі Сумської регіональної 

філії ДЗК (запис у Державному реєстрі земель від 02.12.2009 за 

№ 040962300282), укладеного між Роменською районною державною 

адміністрацією та громадянином Максютою Ігорем Анатолійовичем 

(зі змінами), на земельну ділянку загальною площею 9,1103 гектара, в тому 

числі під водою – 5,0010 гектара (кадастровий номер 5924182600:01:001:0085), 

прибережна смуга (пасовища) – 0,3319 гектара (кадастровий номер 

5924182600:01:001:0086), прибережна смуга (пасовища) – 3,7774 гектара 

(кадастровий номер 5924182600:01:001:0087), що розташовані на території 

Андріяшівської сільської ради (колишньої Василівської сільської ради) 

Роменського району Сумської області (далі – Договір). 
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2. Директорові Департаменту агропромислового розвитку Сумської 

обласної державної адміністрації Маслаку Олександру Миколайовичу протягом 

трьох місяців з дня видання цього розпорядження  укласти із громадянином 

Максютою Ігорем Анатолійовичем додаткову угоду про припинення Договору 

шляхом розірвання його за згодою сторін. 

3. Роменській районній державній адміністрації: 

1) повернути земельні ділянки, зазначені у пункті 1 цього розпорядження, 

відповідно до умов Договору, уклавши від імені Сумської обласної державної 

адміністрації відповідний акт приймання-передачі; 

2) після підписання акта приймання-передачі, направити його до 

Департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної державної 

адміністрації. 

4. Департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної 

державної адміністрації протягом 14 календарних днів після підписання 

додаткової угоди здійснити державну реєстрацію припинення права оренди 

земельних ділянок, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, згідно з 

чинним законодавством.   

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Сумської обласної державної адміністрації Максименка В.О. 

 

 

Голова  Василь ХОМА 
 


