
 
 

 

УКРАЇНА 

Харківська область 

Борівська селищна рада 

Р І Ш Е Н Н Я 

ХІ сесії VІІІ скликання 

    

 від 04 червня 2021 року № 21 

 

Про поновлення договору оренди 

землі для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, 

що розташована на території 

Борівської селищної ради та 

укладання додаткової угоди до 

договору оренди  

ФГ «Віола» 
 

Розглянувши лист-повідомлення голови фермерського господарства 

«Віола» Шевченка Валерія Миколайовича від 22.04.2021 року, про 

поновлення договору оренди землі, для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, що розташована за межами населених  

пунктів на території Борівської селищної ради , відповідно до ст. 12, 122, 124, 

126-1 Земельного кодексу України, ст. 33 Закону України «Про оренду 

землі», враховуючи наказ Головного управління Держгеокадастру у 

Харківській області про передачу земельних ділянок державної власності у 

комунальну власність №36-ОТГ від 15.12.2020року селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Поновити договір оренди землі від 13.12.2005 р., укладеного між 

фермерським господарством «Віола» та Борівською районною державною 

адміністрацією, зареєстрованого у Борівському районному відділі реєстрації 

ХРФ ДП ЦДЗК при Держкомземі України 24.05.2006 р. за реєстраційним 

номером №040668700006, площею 0,4196 га /кадастровий номер 

6321055100:11:001:0019/ для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, розташованої за межами населеного пункту на території 

Борівської селищної ради, на строк 15 (п’ятнадцять) років, на попередніх 



умовах, за виключенням – зміни ставки орендної плати в п.9 договору оренди 

землі. 

2. Встановити розмір орендної плати за землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності, для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва - 12 % від нормативної грошової 

оцінки. 

3.Уповноважити Борівського селищного голову укласти додаткову угоду 

з фермерським господарством «Віола» про подовження терміну дії договору 

оренди землі від 13.12.2005 р., зареєстрованого у Борівському районному 

відділі реєстрації ХРФ ДП ЦДЗК при Держкомземі України 24.05.2006 р. за 

реєстраційним номером №040668700006, площею 0,4196 га /кадастровий 

номер 6321055100:11:001:0019/ для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, розташованої за межами населеного пункту на території 

Борівської селищної ради. 

4. Фермерському господарству «Віола» провести державну реєстрацію 

додаткової угоди в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних 

відносин, використання земельних ресурсів, екології, комунальної власності 

та регуляторної політики (Олексій ГОМОН). 

 

 

Секретар Борівської селищної ради                                     Віталій КІЯН  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


