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РІШЕННЯ СЕСІЇ РАДИ 

 

чотирнадцятої позачергової сесії  

восьмого скликання 

                       № 20  

19 листопада 2021 року 

 

Про розгляд заяви щодо дострокового розірвання за згодою сторін договору оренди 

землі з ФГ ”ЕВЕРЕСТ-8848” в особі голови Брейко Т. М. на земельну ділянку 

загальною площею 22,00 га, кадастровий номер 5321888000:00:002:0189 та 

приєднання земельної ділянки до земель запасу Кобеляцької міської ради 

 

 Розглянувши заяви Фермерського Господарства «ЕВЕРЕСТ-8848» в особі Брейко        

Т. М., гр. Савенка В. С. про розірвання за згодою сторін договору оренди землі, яка 

відповідно до Статуту входить до земель фермерського господарства,  відповідно до ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12 Земельного кодексу 

України, ст. 31 Закону України «Про оренду землі», ст. 651 Цивільного кодексу України, 

враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань екології, природних 

ресурсів, земельних відносин та агропромислового розвитку, міська рада 

 

ВІРИШИЛА: 

 

1. Розірвати за згодою сторін Договір оренди землі б/н від 07.09.2016 року (номер 

запису про інше речове право (право оренди земельної ділянки) № 16355141 від 

09.09.2016 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого 

речового права) на оренду земельної ділянки для ведення фермерського господарства з 

кадастровим номером 5321888000:00:002:0189 площею 22,00 га, що знаходиться за 

межами населених пунктів на території бувшої Шенгурівської сільської ради 

Кобеляцького району Полтавської області. 

2. Зарахувати до земель запасу Кобеляцької міської ради земельну ділянку з 

кадастровим номером 5321888000:00:002:0189 площею 22,00 га. 

3. Доручити Кобеляцькому міському голові укласти Додаткову угоду про розірвання 

Договору оренди землі № б/н від 07.09.2016 року 

4. Орендарю протягом одного місяця здійснити державну реєстрацію додаткових 

угод про припинення договорів на оренду земельних ділянок, відповідно до Закону 

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

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради 

з питань екології, природних ресурсів, земельних відносин та агропромислового розвитку.  

 

 

 

Міський голова О. КОПЕЛЕЦЬ 
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