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Категорія справи № 549/180/17: Цивільні справи (до 01.01.2019); Позовне провадження; Спори,
що виникають із договорів; Спори, що виникають із договорів найму (оренди).
Надіслано судом: 14.08.2017. Зареєстровано: 15.08.2017. Оприлюднено: 17.08.2017.
Дата набрання законної сили: 11.09.2017
Номер судового провадження: не визначено

    

                                                              

                                                      

                                                                                           Справа № 549/180/17

                                                     Провадження № 2/549/88/17

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частина)

14 серпня 2017 року Чорнухинськийрайонний суд Полтавської області

               у складі: головуючого - судді -Глущенко Н.М.

           при секретарі-Бибик О.В.

                        з участю:представника позивача ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Чорнухи цивільну справу за позовом
ОСОБА_2 до приватного акціонерного товариства «Райз-Максимко» про дострокове розірвання
договору оренди землі та скасування державної реєстрації договору оренди,

встановив:

Зважаючи на складність у викладенні повного рішення суду, повязаного з потребою у наведенні
доводів сторін та мотивації суду, на що може бути витрачений значний час, суд вважає за необхідне
проголосити його вступну та резолютивну частини.

На підставі викладеного, керуючись, ст. ст.4,15,30,60,62,212-215 ЦПК Українист. ст.13,15,24,32
Закону України "Про оренду землі" від 06.10.1998із змінами і доповненнями, внесеними Законами
України, суд,-

В И Р І Ш И В :

Позовні вимоги ОСОБА_2 до Приватного акціонерного товариства «Райз-Максимко» про дострокове
розірвання договору оренди землі та скасування державної реєстрації договору оренди, задовольнити
повністю.

Розірвати достроково договір оренди землі від 25.02.2015 року укладеного орендодавцем ОСОБА_2 з
одного боку та орендарем ПАТ «Райз-Максимко" щодо земельної ділянки площею 2,09 га, яка

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1760/ed_2017_08_03/pravo1/T041618.html?pravo=1#1760
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1772/ed_2017_08_03/pravo1/T041618.html?pravo=1#1772
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1790/ed_2017_08_03/pravo1/T041618.html?pravo=1#1790
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1822/ed_2017_08_03/pravo1/T041618.html?pravo=1#1822
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1824/ed_2017_08_03/pravo1/T041618.html?pravo=1#1824
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1987/ed_2017_08_03/pravo1/T041618.html?pravo=1#1987
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_778339/ed_2017_03_23/pravo1/T980161.html?pravo=1#778339
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_778725/ed_2017_03_23/pravo1/T980161.html?pravo=1#778725
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_778402/ed_2017_03_23/pravo1/T980161.html?pravo=1#778402
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_778459/ed_2017_03_23/pravo1/T980161.html?pravo=1#778459
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знаходиться в адміністративних межах Мелехівської сільської ради Чорнухинського району
Полтавської області та має кадастровий номер 5325182600:00:002:0117.

Скасувати державну реєстрацію договору оренди землі, без номера, укладеного між ОСОБА_2 з
одного боку та ПАТ «Райз-Максимко" 25.02.2015 року щодо земельної ділянки площею 2,09 га, яка
знаходиться в адміністративних межах Мелехівської сільської ради Чорнухинського району
Полтавської області та має кадастровий номер 5325182600:00:002:0117.

Стягнути з Приватного акціонерного товариства «Райз-Максимко», ідентифікаційний код: 30382533,
місцезнаходження: 37240, вул. Матросова, 10 м. Заводське Лохвицький район Полтавська область на
користь ОСОБА_2, РНОКПП: НОМЕР_1, зареєстроване місце проживання: ІНФОРМАЦІЯ_1,
судовий збір у сумі 1280 грн.

Повне рішення буде виготовлено 19 серпня 2017 року.

Рішення суду може бути оскаржене в апеляційному порядку до апеляційного суду Полтавської
області через Чорнухинский районний суд шляхом подачі в 10-ти денний строк з дня його
проголошення апеляційної скарги. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні в судовому
засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом 10 днів
з моменту отримання копії цього рішення.

Рішення cуду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо
апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не
скасовано, набирає законної сили після закінчення розгляду справи апеляційним судом.

Суддя


