
 

 

УКРАЇНА 

Харківська область 

Борівська селищна рада 

РІШЕННЯ 

XIX сесії  VІІІ скликання 

    

 від 25 листопада 2021 року № 88 
 

Про дострокове припинення дії договору 

оренди землі для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, 

площею 3,0000 га /кадастровий номер 

6321082500:02:001:0290/, що розташована 

за межами населених пунктів на території 

Борівської селищної ради та укладання 

додаткової угоди до договору оренди СФГ 

«Слобода» 
 

Розглянувши заяву голови СФГ «Слобода» Головченка Богдана 

Івановича, вх..№ 3728 від 13.10.2021 року, код ЄДРПОУ 30772957, юридична 

адреса: селище Першотравневе, Борівський район, Харківська область про 

розірвання за згодою сторін договору оренди землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, розташованої за межами населених 

пунктів на території Борівської селищної ради, у зв’язку з добровільною 

відмовою від права оренди на земельну ділянку, керуючись  ст. ст. 12, 122, 

141 Земельного Кодексу України, ст. 31 Закону України «Про оренду землі», 

враховуючи п. 40 договору оренди землі від 26.12.2018 б/н, зареєстрованого в 

Реєстрі речових прав на нерухоме майно за № 29752614, селищна рада     
 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Достроково припинити дію договору оренди землі від 26.12.2018 року 

б/н, укладеного між Борівською районною державною адміністрацією та 

СФГ «Слобода», зареєстрованого в Державного реєстрі речових прав на 

нерухоме майно 29.12.2018 року, номер запису про інше речове право 

29752614 площею 3,0000 га /кадастровий номер 6321082500:02:001:0290/, 

угіддя – пасовища, для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, розташованої за межами населених пунктів на території 

Борівської селищної ради в зв’язку з добровільною відмовою від права 

оренди на земельну ділянку. 



        2. Уповноважити Борівського селищного голову укласти додаткову 

угоду з головою СФГ «Слобода» про дострокове розірвання договору оренди 

землі від 26.12.2018 року.  

        3. Голові СФГ «Слобода» провести державну реєстрацію додаткової 

угоди в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

        4. Рішення набуває чинності з моменту його прийняття. 

        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). 

 

 

Борівський селищний голова                                Олександр ТЕРТИШНИЙ   

 

 

 

 


