
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
восьмої сесії сьомого скликання 

(третє засідання) 

 

 

 12 квітня 2016 року                  № 92  

 

 

Про внесення змін до рішення другої сесії Пирятинської міської ради сьомого 

скликання від 11 грудня 2015 року № 49   „Про заключення договорів оренди з 

філією ПАТ „Державна продовольчо-зернова корпорація України“ 

„Пирятинський комбінат хлібопродуктів“ 

 

  

      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, рішення виконавчого комітету 

Пирятинської міської ради від 14.01.2016 № 11, рішення п’ятої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 25.01.2016 № 2, враховуючи 

висновки постійної комісії з питань містобудування, будівництва, земельних 

відносин та охорони природи, міська рада 

 

ВИРІШИЛА : 

 

           1. Внести зміни до рішення другої сесії Пирятинської міської ради  

сьомого скликання від 11 грудня 2015 року № 49  „ Про заключення договорів 

оренди з філією ПАТ „Державна продовольчо-зернова корпорація України“ 

„Пирятинський комбінат хлібопродуктів “, замінивши у назві рішення адресу з 

„вулиці Леніна, 52» на „вулицю Соборна, 52“, з „вулиці Урожайна, 6“ на 

„вулицю Урожайна, 14“, з „вулиці Червоноармійська, 67“ на „вулицю 

Європейська, 67“ та виклавши пункти  2.1, 3.1, 4.1 цього рішення у новій 

редакції:  

 „Заключити  з філією ПАТ ,,Державна продовольчо-зернова компанія 

України“ ,,Пирятинський комбінат хлібопродуктів“ договір оренди  на земельну 

по вул. Соборна, 52 в м. Пирятин   (кадастровий номер земельної ділянки  ***)  

площею 4,6817 га на суму 1446364,39 грн (один мільйон чотириста сорок шість 

тисяч триста шістдесят чотири гривні 76 коп.), що складає 3% від нормативної 

грошової оцінки землі, строком на 5 років  та зобов’язати ПАТ 

,,ДПЗКУ“,,Пирятинський КХП“ зареєструвати його в установленому 

законодавством порядку. “ 



 

„Заключити  з філією ПАТ ,,Державна продовольчо-зернова компанія 

України“,,Пирятинський комбінат хлібопродуктів“ договір оренди  на земельну 

ділянку по вул.Урожайна, 14 в м. Пирятин   (кадастровий номер земельної 

ділянки  ***)  площею 3,0812 га на суму 516671,02 грн (п’ятсот   шістнадцять  

тисяч шістсот сімдесят одна  гривня 76 коп.), що складає 3% від нормативної 

грошової оцінки землі, строком на 5 років та зобов’язати ПАТ 

,,ДПЗКУ“,,Пирятинський КХП“ зареєструвати його в установленому 

законодавством порядку.“ 

„Заключити  з філією ПАТ ,,Державна продовольчо-зернова компанія 

України“ ,,Пирятинський комбінат хлібопродуктів“ договір оренди  на земельну 

ділянку по вул. Європейська, 67 в м. Пирятин   (кадастровий номер земельної 

ділянки  ***)  площею 0,4174 га на суму 110951,18  грн (сто десять тисяч 

дев’ятсот п’ятдесят одна   гривня 18 коп.), що складає 3% від нормативної 

грошової оцінки землі, строком на 5 років та зобов’язати ПАТ 

,,ДПЗКУ“,,Пирятинський КХП“ зареєструвати його в установленому 

законодавством порядку.“ 

 

 

 

Міський голова             О.РЯБОКОНЬ 

 


