
 

УКРАЇНА 

ВАЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Х сесія VIII скликання  

 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ 

 

від 25 червня 2021 року Валки № ____ 
 

Про надання   ТОВ «АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ» 

згоди на передачу земельних ділянок  

в суборенду на території Валківської  міської 

територіальної громади Богодухівського  району 

Харківської області   

 

 Розглянувши клопотання ТОВ «АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ» та         

ТОВ «ОГУЛЬЧАНСЬКЕ ПЛЮС» про  надання згоди на передачу земельних 

ділянок в суборенду, керуючись статтями 12, 22, 93, 125, 126 та пунктом 21 

Перехідних положень Земельного кодексу України,  статтею 8 Закону  

України «Про оренду землі», статтями 26, 42, 59 Закону України  «Про 

місцеве самоврядування в Україні», пунктами 26  договорів оренди землі, 

врахувавши   висновки та рекомендації  постійних  комісій міської ради з 

питань містобудування, будівництва,  земельних  відносин та охорони 

природи Валківська міська рада вирішила:  

  

1. Надати  ТОВ «АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ»  згоду на передачу в 

суборенду земельної ділянки  (паю) № 46.02, площею  4,1538 га (багаторічні 

насадження), кадастровий номер 6321285000:01:000:0682, для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ-01.01), 

розташованої на території Валківської міської територіальної громади 

Богодухівського  району Харківської області, яка перебуває в оренді         

ТОВ «АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ» на підставі договору оренди землі, 

укладеного з Валківською районною державною адміністрацією 29.11.2016, 

зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за 

№17972815 від 02.12.2016, без зміни її цільового призначення. 

   

2. Надати  ТОВ «АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ»  згоду на передачу в 

суборенду земельної ділянки  (паю) № 48.02, площею  3,7446 га (багаторічні 

насадження), кадастровий номер 6321285000:01:000:0680, для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ-01.01), 



розташованої на території Валківської міської територіальної громади 

Богодухівського  району Харківської області, яка перебуває в оренді         

ТОВ «АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ» на підставі договору оренди землі, 

укладеного з Валківською районною державною адміністрацією 29.11.2016, 

зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за 

№17966201 від 01.12.2016, без зміни її цільового призначення. 

 

3. Надати  ТОВ «АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ»  згоду на передачу в 

суборенду земельної ділянки  (паю) № 49.02, площею  3,7446 га (багаторічні 

насадження), кадастровий номер 6321285000:01:000:0679, для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ-01.01), 

розташованої на території Валківської міської територіальної громади 

Богодухівського  району Харківської області, яка перебуває в оренді         

ТОВ «АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ» на підставі договору оренди землі, 

укладеного з Валківською районною державною адміністрацією 29.11.2016, 

зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за 

№17914127 від 01.12.2016, без зміни її цільового призначення. 

 

4. Надати  ТОВ «АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ»  згоду на передачу в 

суборенду земельної ділянки  (паю) № 50.02, площею  3,7445 га (багаторічні 

насадження), кадастровий номер 6321285000:01:000:0678, для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ-01.01), 

розташованої на території Валківської міської територіальної громади 

Богодухівського  району Харківської області, яка перебуває в оренді         

ТОВ «АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ» на підставі договору оренди землі, 

укладеного з Валківською районною державною адміністрацією 29.11.2016, 

зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за 

№17902719 від 01.12.2016, без зміни її цільового призначення. 

 

5. Надати  ТОВ «АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ»  згоду на передачу в 

суборенду земельної ділянки  (паю) № 51.02, площею  3,5747 га (багаторічні 

насадження), кадастровий номер 6321285000:01:000:0677, для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ-01.01), 

розташованої на території Валківської міської територіальної громади 

Богодухівського  району Харківської області, яка перебуває в оренді         

ТОВ «АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ» на підставі договору оренди землі, 

укладеного з Валківською районною державною адміністрацією 29.11.2016, 

зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за 

№17902195 від 01.12.2016, без зміни її цільового призначення. 

 

6. Надати  ТОВ «АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ»  згоду на передачу в 

суборенду земельної ділянки  (паю) № 52.02, площею  3,8452 га (багаторічні 

насадження), кадастровий номер 6321285000:01:000:0676, для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ-01.01), 

розташованої на території Валківської міської територіальної громади 

Богодухівського  району Харківської області, яка перебуває в оренді         



ТОВ «АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ» на підставі договору оренди землі, 

укладеного з Валківською районною державною адміністрацією 29.11.2016, 

зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за 

№17901034 від 01.12.2016, без зміни її цільового призначення. 

 

7. Надати  ТОВ «АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ»  згоду на передачу в 

суборенду земельної ділянки  (паю) № 53.02, площею  3,9268 га (багаторічні 

насадження), кадастровий номер 6321285000:01:000:0675, для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ-01.01), 

розташованої на території Валківської міської територіальної громади 

Богодухівського  району Харківської області, яка перебуває в оренді         

ТОВ «АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ» на підставі договору оренди землі, 

укладеного з Валківською районною державною адміністрацією 29.11.2016, 

зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за 

№17900531 від 01.12.2016, без зміни її цільового призначення. 

 

8. Надати  ТОВ «АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ»  згоду на передачу в 

суборенду земельної ділянки  (паю) № 54.02, площею  3,9189 га (багаторічні 

насадження), кадастровий номер 6321285000:01:000:0674, для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ-01.01), 

розташованої на території Валківської міської територіальної громади 

Богодухівського  району Харківської області, яка перебуває в оренді         

ТОВ «АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ» на підставі договору оренди землі, 

укладеного з Валківською районною державною адміністрацією 29.11.2016, 

зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за 

№18139866 від 16.12.2016, без зміни її цільового призначення. 

 

9. Надати  ТОВ «АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ»  згоду на передачу в 

суборенду земельної ділянки  (паю) № 55.02, площею  2,4481 га (багаторічні 

насадження), кадастровий номер 6321285000:01:000:0673, для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ-01.01), 

розташованої на території Валківської міської територіальної громади 

Богодухівського  району Харківської області, яка перебуває в оренді         

ТОВ «АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ» на підставі договору оренди землі, 

укладеного з Валківською районною державною адміністрацією 29.11.2016, 

зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за 

№18070720 від 13.12.2016, без зміни її цільового призначення. 

 

    10. Надати  ТОВ «АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ»  згоду на передачу в 

суборенду земельної ділянки  (паю) № 56.02, площею  3,7445 га (багаторічні 

насадження), кадастровий номер 6321285000:01:000:0672, для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ-01.01), 

розташованої на території Валківської міської територіальної громади 

Богодухівського  району Харківської області, яка перебуває в оренді         

ТОВ «АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ» на підставі договору оренди землі, 

укладеного з Валківською районною державною адміністрацією 29.11.2016, 



зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за 

№18069954 від 14.12.2016, без зміни її цільового призначення. 

 

   11. Надати  ТОВ «АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ»  згоду на передачу в 

суборенду земельної ділянки  (паю) № 57.02, площею  3,7444 га (багаторічні 

насадження), кадастровий номер 6321285000:01:000:0671, для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ-01.01), 

розташованої на території Валківської міської територіальної громади 

Богодухівського  району Харківської області, яка перебуває в оренді         

ТОВ «АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ» на підставі договору оренди землі, 

укладеного з Валківською районною державною адміністрацією 29.11.2016, 

зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за 

№17913558 від 01.12.2016, без зміни її цільового призначення. 

 

   12. Надати  ТОВ «АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ»  згоду на передачу в 

суборенду земельної ділянки  (паю) № 58.02, площею  3,7633 га (багаторічні 

насадження), кадастровий номер 6321285000:01:000:0670, для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ-01.01), 

розташованої на території Валківської міської територіальної громади 

Богодухівського  району Харківської області, яка перебуває в оренді         

ТОВ «АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ» на підставі договору оренди землі, 

укладеного з Валківською районною державною адміністрацією 29.11.2016, 

зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за 

№17899100 від 30.11.2016, без зміни її цільового призначення. 

 

 

     13.   Попередити  ТОВ «АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ» про те, що : 

 

     13.1. Відповідно до ст. 8 Закону  України «Про оренду землі» строк 

суборенди не може перевищувати строку, визначеного договором оренди 

землі. 

     13.2. Право суборенди  підлягає державній реєстрації в Державному 

реєстрі прав відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

     14. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію 

міської ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 

охорони природи ( Володимир ДАРАГАН ) 
 

 

  Міський голова                                                  Валерій СКРИПНІЧЕНКО 

 

 


