
 

                                                                                   

  

 

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
чотирнадцятої сесії  сьомого скликання 

 

 

28 вересня 2016 року         № 236  

 

 

Про внесення змін та доповнень до рішення  другої  сесії Пирятинської   міської 

ради  сьомого скликання від 11 грудня 2015 року  № 48 „Про затвердження 

ПАТ ,,ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО“ проектів землеустрою  щодо відведення 

земельних  ділянок для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування  будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії  та 

теплової енергії“  

 

  

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

в Україні“,  статті 20 Земельного Кодексу України, статті 35 Закону України 

„Про землеустрій“, враховуючи висновки постійної комісії міської ради з 

питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА : 

1. Доповнити пункт 1 рішення другої сесії Пирятинської міської ради 

сьомого скликання від 11 грудня 2015 року № 48 „Про затвердження ПАТ 

,,ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО“ проектів землеустрою  щодо відведення земельних  

ділянок для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування  будівель 

і споруд об’єктів передачі електричної енергії  та теплової енергії“  

підпунктами наступного змісту:   

„1.1. Заключити  з ПАТ ,,ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО“ договір оренди 

земельної ділянки площею 0,0038 га (кадастровий номер 

5323810100:50:023:0493), розташованої на перехресті  вул. 8 Березня та пров. 8 

Березня в м. Пирятин Полтавської області,    на суму 78000 грн (сімдесят вісім  

тисяч гривень), що складає 10% від нормативної грошової оцінки землі, 

строком на 5  років та зобов’язати ПАТ ,,ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО“ 

зареєструвати його в установленому законодавством порядку. 

1.2. Сплату орендної плати проводити щомісячно в сумі 133,33 грн (сто 

тридцять три гривні 33 коп.). 

1.3. Перегляд умов договору оренди земельної ділянки в частині 

визначення розміру орендної плати здійснювати щорічно з оформленням 



додаткової угоди на підставах, визначених відповідним чинним 

законодавством. 

1.4. Розмір орендної плати обов’язково переглядати у випадку 

затвердження нової нормативної грошової оцінки землі м. Пирятин. “ 

2. Доповнити пункт 2  рішення другої сесії Пирятинської міської ради 

сьомого скликання від 11 грудня 2015 року № 48 „Про затвердження ПАТ 

,,ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО“ проектів землеустрою  щодо відведення земельних  

ділянок для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування  будівель 

і споруд об’єктів передачі електричної енергії  та теплової енергії“   

підпунктами наступного змісту:   

  ,,2.1. Заключити  з ПАТ ,,ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО“ договір оренди 

земельної ділянки площею 0,0606 га (кадастровий номер  

5323810100:50:023:0492), розташованої  по вул. 8 Березня та вул. Полтавській в 

м. Пирятин Полтавської області,   на суму 24000 грн (двадцять чотири тисячі 

гривень), що складає 10% від нормативної грошової оцінки землі, строком на 1  

рік та зобов’язати ПАТ ,,ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО“ зареєструвати його в 

установленому законодавством порядку; 

 2.2.  Сплату орендної плати проводити щомісячно в сумі 2000 грн (дві 

тисячі   гривень). “ 

3. Уповноважити начальника відділу із земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради Стадника Є.В. укласти договори оренди. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Вараву М.В. та постійну 

комісію міської ради з питань містобудування, будівництва, земельних 

відносин та охорони природи (Войпанюк В.К.).  

 

 

 

Міський голова                        О.РЯБОКОНЬ 

 
 


