
 

 

 

 

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
сьомої  сесії сьомого скликання 

 

24 лютого 2016 року        № 28 

 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості за адресою: майдан 

Незалежності, 19 ФОП Чепур Т.М. для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі та заключення договору оренди строком  на 5 років 

 

 

      Відповідно до статей 26, 33 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні“,  статей 123, 124, 134, 186, 186-1, пункту 12 Перехідних положень  

Земельного Кодексу України, статті 33 Закону України „Про оренду землі“, 

статті 288 Податкового кодексу України, враховуючи висновки постійної 

комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та екології, 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити ФОП Чепур Тетяні Миколаївні, яка зареєстрована за 

адресою:  ***, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості на земельну 

ділянку, розташовану за адресою: майдан Незалежності, 19,  м. Пирятин 

(кадастровий номер ***), площею 0,0171 га, для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі. 

2. Заключити  з ФОП Чепур Т.М. договір оренди  на земельну ділянку, 

розташовану за адресою: майдані Незалежності, 19, м.Пирятин (кадастровий 

номер земельної ділянки  ***), на суму 17495,01 грн. (сімнадцять тисяч 

чотириста дев’яносто п’ять  гривень 01 коп.), що складає 4% від нормативної 

грошової оцінки землі, строком на 5 років та зобов’язати ФОП Чепур Т.М. 

зареєструвати їх в установленому законодавством порядку. 

3. Сплату орендної плати проводити щомісячно в сумі 291,58 грн. (двісті  

дев’яносто одна  гривня 58 коп.). 

          4. Перегляд умов договору оренди земельної ділянки в частині 

визначення розміру орендної плати здійснювати щорічно з оформленням 

додаткової угоди на підставах, визначених чинним законодавством, в тому 

числі при затвердженні нової нормативної грошової оцінки земель в м.Пирятин.  



5. Контроль за виконанням рішення покласти на відділ із земельних та 

екологічних питань  виконкому міської ради (Стадник Є.В.) та постійну 

комісію міської ради з питань містобудування, будівництва, земельних 

відносин та екології (Войпанюк В.К.) 

 

 

 

 

Міський голова             О.РЯБОКОНЬ 


