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Категорія справи № 2-469/11: Цивільні справи (до 01.01.2019); Позовне провадження; Спори, що
виникають із договорів; Спори, що виникають із договорів найму (оренди).
Надіслано судом: не визначено. Зареєстровано: 07.01.2012. Оприлюднено: не визначено.
Дата набрання законної сили: 18.11.2011
Номер судового провадження: не визначено

   Справа №  2-469/11  

РІШЕННЯ   

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(втупна та резолютивна частини)

07 листопада 2011 року                                                                              м.  Городенка

Городенківський районний суд Івано-Франківської області

у складі: головуючого судді                Корюкіної М.П.

      секретарів                                       Капітан Т.В., Сьомкайло І-М.І.,

з участю   представника   позивача    Телевяк Б.П.,

                    відповідача                         ОСОБА_2,

               представника відповідача     ОСОБА_3,

третіх осіб на стороні відповідача      ОСОБА_4,  ОСОБА_5,

              

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Городенка справу за позовом
Товариства з обмеженою відповідальністю „Агропромислова фірма „Левада до  ОСОБА_2,
Товариства з обмеженою відповідальністю „Мрія Карпат, третіх осіб   Сороківської сільської ради
Городенківського району Івано-Франківської області, управління державного комітету земельних
ресурсів в Городенківському районі про визнання не дійсним договору оренди землі.  

Керуючись: ст.ст.10,11,60, 209, 212, 214-215,218 ЦПК України, суд

                                                   В И Р І Ш И В:

В задоволенні позову Товариства з обмеженою відповідальністю „Агропромислової фірми „Левада
до   ОСОБА_2,  товариства з обмеженою відповідальністю „Мрія Карпат, третіх осіб Сороківської
сільської ради Городенківського району Івано-Франківської області, Управління державного комітету
земельних ресурсів у Городенківському районі про витребування з незаконного володіння Товариства
з обмеженою відповідальністю „Мрія Карпат, земельну ділянку площею 49.56 умовних кадастрових
гектарів, розташованої в с. Сороки Городенківського району , котра належить ОСОБА_2, розірвання
договору оренди та звільнення земельної ділянки площею 49.56 умовних кадастрових гектарів,
розташованої в с.  Сороки Городенківського району, укладеного та заресєстрованого в березні-липні
2011 року між  ОСОБА_2 та ТзОВ „Мрія Карпат та в зобовязанні  укласти новий договір оренди
земельної ділянки площею 49.56 га. умовних кадастрових гектарів з ТзОВ „Агропромислова фірма
„Левада відмовити.  

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1766/ed_2011_11_02/pravo1/T041618.html?pravo=1#1766
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http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1987/ed_2011_11_02/pravo1/T041618.html?pravo=1#1987
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Рішення може бути оскаржене  в апеляційному порядку  до   апеляційного суду Івано-Франківської
області через Городенківський районний суд  протягом 10 днів з дня його проголошення.

Особи, які брали участь у справі, але не були присутні під час проголошення судового рішення,
можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

    

  

Суддя:Корюкіна М.П.


