
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                                               №                     
м. Лиман

  Про  надання  громадянину
Куліш Павлу Володимировичу
згоди на передачу в суборенду
земельних ділянок

Розглянувши заяву громадянина Куліш Павла Володимировича від 12.03.2019
року   про  надання  згоди  на  передачу  в  суборенду  товариству  з  обмеженою
відповідальністю  “Краснолиманський  Агрохім”  земельних  ділянок,  що
використовуються  для  ведення  фермерського  господарства,  на  умовах  оренди,
відповідно до договорів  оренди землі від 13.04.2012 року №5/1,  зареєстрованого в
управлінні  Держкомзему  у  місті  Красний  Лиман  від  13.04.2012  року  за
№142300004002038,  від  13.04.2012  року  №5/2,  зареєстрованого  в  управлінні
Держкомзему у місті Красний Лиман від 13.04.2012 року за №142300004002039,  від
13.04.2012 року №5/3,  зареєстрованого в управлінні Держкомзему у місті  Красний
Лиман  від  13.04.2012  року  за  №142300004002040,  від  13.04.2012  року  №5/4,
зареєстрованого  в  управлінні  Держкомзему у  місті  Красний  Лиман  від  13.04.2012
року за №142300004002042, від 13.04.2012 року №5/5, зареєстрованого в управлінні
Держкомзему  у  місті  Красний  Лиман  від  13.04.2012  року  за  №142300004002041,
керуючись ст. 12, п.6 ст. 93 Земельного кодексу України, ст.8 Закону України “Про
оренду землі”, п. 34 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
міська рада 

ВИРІШИЛА:
1.  Надати  громадянину  Куліш  Павлу  Володимировичу згоду на  передачу

орендованих  земельних  ділянок,  кадастрові  номери:  1423055700:04:000:1571;
1423055700:04:000:1572;  1423055700:04:000:1570;  1423055700:04:000:1568;
1423055700:04:000:1569  (договора  оренди  землі  від  13.04.2012  року  №5/1,
зареєстрованого  в  управлінні  Держкомзему у  місті  Красний  Лиман  від  13.04.2012
року за №142300004002038, від 13.04.2012 року №5/2, зареєстрованого в управлінні
Держкомзему у місті Красний Лиман від 13.04.2012 року за №142300004002039, від
13.04.2012 року №5/3,  зареєстрованого в управлінні Держкомзему у місті  Красний
Лиман  від  13.04.2012  року  за  №142300004002040,  від  13.04.2012  року  №5/4,
зареєстрованого  в  управлінні  Держкомзему у  місті  Красний  Лиман  від  13.04.2012
року за №142300004002042, від 13.04.2012 року №5/5, зареєстрованого в управлінні
Держкомзему у місті Красний Лиман від 13.04.2012 року за №142300004002041) для
ведення  фермерського  господарства,  в  суборенду  товариству  з  обмеженою
відповідальністю “Краснолиманський Агрохім”.

2.  Рекомендувати  Куліш  Павлу  Володимировичу при  укладанні  договору
суборенди додержуватись наступних вимог:



-  строк  суборенди  земельної  ділянки  не  повинен  перевищувати  строку,
визначеного договором оренди землі;

-  розмір  орендної  плати  за  договором  суборенди  не  повинен  перевищувати
розміру орендної плати за договором оренди земельної ділянки;

- умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватися умовами
договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому;

- договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації.
3.  Контроль  за  виконанням рішення покласти на  постійну комісію з питань

містобудування,  будівництва,  земельних відносин та  охорони природи   (Гергель) і
заступника міського голови Фесенко В.П.

Міський голова                              П.Ф. Цимідан


