
 

УКРАЇНА 

Харківська область 

Борівська селищна рада 

РІШЕННЯ 

XХ сесії  VІІІ скликання 

    

 від 16 грудня 2021 року № 24 
 

Про укладання додаткової угоди про 

заміну сторони орендаря з гр. Мильович 

Галини Василівни на гр. Мильович Івана 

Михайловича у договорі оренди землі від 

30.08.2006 р., яка знаходиться за межами 

населених пунктів на території Борівської 

селищної ради для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва  
 

Розглянувши заяву гр. Мильовича Івана Михайловича вх..№М-3471 від 

30.11.2021 року, про укладання додаткової угоди про заміну сторони Орендаря з 

з гр. Мильович Галини Василівни на гр. Мильович Івана Михайловича в 

Договорі оренди землі від 30.08.2006 р. для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Борівської селищної ради, 

враховуючи свідоцтво про право на спадщину за законом від 23.09.2021 року, 

зареєстрованого в реєстрі за №523, спадкова справа № 145/2021, посвідчене 

приватним нотаріусом Ізюмського районного нотаріального округу Харківської 

області Бондаренко О.В., та свідоцтво про право на спадщину за законом від 

23.09.2021 року, зареєстрованого в реєстрі за №524, спадкова справа № 

145/2021, посвідчене приватним нотаріусом Ізюмського районного 

нотаріального округу Харківської області Бондаренко О.В., відповідно до ст. 

12, 122, 124 Земельного кодексу України,  селищна рада 

 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Укласти додаткову угоду про заміну сторони Орендаря гр. Мильович 

Галини Василівни на гр. Мильович Івана Михайловича у Договорі оренди 

землі від 30 серпня 2006 року, зареєстрованого в Борівському районному 

відділі реєстрації ХРФ ДП ЦДЗК при Держкомземі України про що в книзі 4 

записів державної реєстрації договорів оренди землі по Богуславській 

сільській раді, про що вчинено запис від 29.12.2006 р. за реєстраційним 

номером 040668700002, терміном на 10 (десять) років, та поновленого згідно 

додаткової угоди до договору оренди землі від 30.08.2006 року на підставі 

наказу Головного управління Держгеокадастру у Харківській області від 



17.05.2017 року №8170-СГ, зареєстрованої в Державному реєстрі речових 

прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 10.07.2017 

року, загальною площею 44,0736 га, а саме: земельна ділянка площею 

21,5733 га з кадастровим номером 6321080500:04:002:0022 та земельна ділянка 

площею 22,5003 га з кадастровим номером 6321080500:04:010:0057, цільове 

призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (код 

КВЦПЗД - 01.01), розташованої за межами населених пунктів  на території 

Борівської селищної ради, терміном на 10 (десять) років. 

2. Уповноважити Борівського селищного голову укласти додаткову 

угоду з гр. Мильовичем Іваном Михайловичем про про заміну сторони 

Орендаря Договорі оренди землі від 30 серпня 2006 року, зареєстрованого в 

Борівському районному відділі реєстрації ХРФ ДП ЦДЗК при Держкомземі 

України про що в книзі 4 записів державної реєстрації договорів оренди 

землі по Богуславській сільській раді, про що вчинено запис від 29.12.2006 р. 

за реєстраційним номером 040668700002, терміном на 10 (десять) років, та 

поновленого згідно додаткової угоди до договору оренди землі від 30.08.2006 

року на підставі наказу Головного управління Держгеокадастру у 

Харківській області від 17.05.2017 року №8170-СГ, зареєстрованої в 

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого 

речового права від 10.07.2017 року, загальною площею 44,0736 га, а саме: 

земельна ділянка площею 21,5733 га з кадастровим номером 

6321080500:04:002:0022 та земельна ділянка площею 22,5003 га з кадастровим 

номером 6321080500:04:010:0057, цільове призначення: для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗД - 01.01), розташованої за 

межами населених пунктів  на території Борівської селищної ради, терміном на 

10 (десять) років. 

3. Гр. Мильовичу Івану Михайловичу здійснити державну реєстрацію 

права оренди на земельну ділянку.   

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

чинність зі всіма умовами Договір оренди землі від 30.08.2006 року. 

5. 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  


