
 

УКРАЇНА 

Харківська область 

Борівська селищна рада 

РІШЕННЯ 

XVI сесії  VІІІ скликання 

    

 від 14 вересня 2021 року № 60 
 

Про укладання додаткової угоди про заміну 

сторони орендаря з АТ «ХАРКІВСЬКИЙ 

МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО 

ШАХТАРЯ» на ТОВ «Спортивно-

туристичний комплекс «БОРОВА» у 

договорі оренди землі від 22.07.2009 р., яка 

знаходиться за межами населених пунктів на 

території Борівської селищної ради для 

обслуговування бази відпочинку «Борова», 

площею 0,2417 га /кадастровий номер 

6321055100:08:002:0185/ 
 

Розглянувши заяву генерального директора акціонерного товариства 

«ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ» 

О.М. Ковальчук, про укладання додаткової угоди про заміну сторони Орендаря 

з АТ «ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ» 

на ТОВ «Спортивно-туристичний комплекс «БОРОВА» в Договорі оренди землі 

від 22.07.2009 р. для обслуговування бази відпочинку «Борова», 

розташованої за межами населених пунктів на території Борівської селищної 

ради, враховуючи додаткову угоду до договору оренди землі від 22.07.2009 

року, зареєстрованого у Борівському відділі реєстрації ХРФ ДП ЦДЗК при 

Держкомземі України про що в книзі 4 записів державної реєстрації 

договорів оренди землі по Борівській селищній раді вчинено запис від 

22.12.2009 р. за реєстраційним номером 040968700204  та договір купівлі-

продажу нерухомого майна від 07.02.2018 року, посвідченого приватним 

нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Мангушевою О.С., 

зареєстрованого в реєстрі за № 208, відповідно до ст. 12, 122, 124 Земельного 

кодексу України, селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Укласти додаткову угоду про заміну сторони Орендаря 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ 

ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ» на товариство з обмеженою відповідальністю 

«Спортивно-туристичний комплекс «БОРОВА» у Договорі оренди землі від 22 



липня 2009 року, зареєстрованого у Борівському відділі реєстрації ХРФ ДП 

ЦДЗК при Держкомземі України про що в книзі 4 записів державної 

реєстрації договорів оренди землі по Борівській селищній раді вчинено запис 

від 22.12.2009 р. за реєстраційним номером 040968700204, площею 0,2417 га 

/кадастровий номер 6321055100:08:002:0185/, цільове призначення - для 

будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення, 

розташованої за межами населених пунктів на території Борівської селищної 

ради. 

2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Спортивно-туристичний 

комплекс «БОРОВА» здійснити державну реєстрацію права оренди на 

земельну ділянку.   

       3. Не укладати новий Договір оренди землі. Для сторін зберігатиме 

чинність зі всіма умовами Договір оренди землі від 22.07.2009 року. 

       4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних 

відносин, використання земельних ресурсів, екології, комунальної власності 

та регуляторної політики (Олексій ГОМОН) та юридичний відділ селищної 

ради.  

 

 

Борівський селищний голова                           Олександр ТЕРТИШНИЙ  


