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Категорія справи № 549/138/15-ц: Цивільні справи (до 01.01.2019); Позовне провадження; Спори,
що виникають із договорів; Спори, що виникають із договорів найму (оренди).
Надіслано судом: 14.07.2015. Зареєстровано: 14.07.2015. Оприлюднено: 17.07.2015.
Дата набрання законної сили: 20.07.2015
Номер судового провадження: не визначено

    

                                                    Справа №549/138/15-ц

                      Провадження № 2/549/44/15                        

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна і резолютивна частина)

    09 липня 2015 року Чорнухинський районний суд Полтавської області

в складі: головуючого-судді                                                                                Орел І.І.

при секретарі                                                                                                         Міщенко Т.А.

за участю позивача                                                                                               ОСОБА_1

представника позивача                                                                                         ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Чорнухи справу за позовом ОСОБА_1 до
Приватного акціонерного товариства «Райз-Максимко» про визнання недійсним договору оренди
земельної ділянки та зустрічним позовом Приватного акціонерного товариства «Райз-Максимко» до
ОСОБА_1 про відшкодування збитків, -

    В звязку зі складністю справи повне рішення суду буде виготовлене протягом пяти днів з дня
закінчення розгляду справи.

    Керуючись ст.124 Земельного кодексу України, ст.ст.203, 215, 387, 1213 Цивільного кодексу
України, п.2 ч.1ст.4, ч.2 ст.26 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень»від 1 липня 2004 року № 1952, керуючись ч.3 ст.10, ст.ст.58, 59, ч.1 ст.60, ч.1
ст.88, ст.ст. 208, 209, 212-215 Цивільного процесуального кодексу України, суд, -

Вирішив:

Позовну заяву ОСОБА_1 до Приватного акціонерного товариства «Райз-Максимко» про визнання
договору оренди землі недійсним, задовольнити повністю.

Визнати договір оренди земельної ділянки від 15 липня 2014 року, укладений між ОСОБА_3
акціонерним товариством «Райз-Максимко» та ОСОБА_1, щодо земельної ділянки з кадастровим
номером 5325181700:00:003:0027, площею 4,5795га, зареєстрованого 26 серпня 2014 року у Відділі
Дерземагентства у Чорнухинському районі Полтавської області недійсним та розірвати його.

Зобовязати відповідача ОСОБА_3 акціонерне товариство «Райз-Максимко» повернути ОСОБА_1
земельну ділянку площею 4,5795 га, розташовану на території Кізлівської сільської ради

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_588139/ed_2015_07_01/pravo1/T012768.html?pravo=1#588139
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843241/ed_2015_07_01/pravo1/T030435.html?pravo=1#843241
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843253/ed_2015_07_01/pravo1/T030435.html?pravo=1#843253
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843438/ed_2015_07_01/pravo1/T030435.html?pravo=1#843438
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_844317/ed_2015_07_01/pravo1/T030435.html?pravo=1#844317
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_554/ed_2015_06_18/pravo1/T041952.html?pravo=1#554
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_554/ed_2015_06_18/pravo1/T041952.html?pravo=1#554
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1766/ed_2015_06_18/pravo1/T041618.html?pravo=1#1766
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1820/ed_2015_06_18/pravo1/T041618.html?pravo=1#1820
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1821/ed_2015_06_18/pravo1/T041618.html?pravo=1#1821
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1822/ed_2015_06_18/pravo1/T041618.html?pravo=1#1822
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1853/ed_2015_06_18/pravo1/T041618.html?pravo=1#1853
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1983/ed_2015_06_18/pravo1/T041618.html?pravo=1#1983
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1984/ed_2015_06_18/pravo1/T041618.html?pravo=1#1984
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1987/ed_2015_06_18/pravo1/T041618.html?pravo=1#1987
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Чорнухинського району Полтавської області, після збору урожаю 2015 року.

Стягнути з Приватного акціонерного товариства «Райз-Максимко» на користь ОСОБА_1 сплачений
нею судовий збір в сумі 243,60 гривень

Відмовити Приватному акціонерному товаристві «Райз-Максимко» у його позові до ОСОБА_1 про
стягнення з неї збитків в сумі 101227, 00 гривень.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана протягом десяти днів з дня його проголошення
до апеляційного суду Полтавської області через Чорнухинський районний суд Полтавської області.

Головуючий:


