
 

 

                                                                                   

  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ  

тридцять першої сесії сьомого скликання 

 

01 грудня 2017 року № 325 

 

 

Про затвердження ТОВ „Газові автомобільні заправки“ технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки  та передачі земельної ділянки в оренду  

 

 Відповідно до пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, статей 12, 15, 116, 122 Земельного кодексу України, враховуючи висновки 

постійної комісії міської ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин 

та охорони природи, на підставі поданих документів міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити товариству з обмеженою відповідальністю „Газові автомобільні 

заправки“ (Слєсь Р.В.) технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки комунальної власності для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

площею 0,5000 га (кадастровий номер 5323810100:023:0148), розташованої за адресою: 

вул. Сумська, 2Б, м.Пирятин Полтавської області, на три земельні ділянки площею 0,25 

га, 0,11 га та 0,14 га (кадастрові номери 5323810100:50:023:0545, 5323810100:50:023:0544 

та 5323810100:50:023:0543 відповідно). 

2. Розірвати з товариством з обмеженою відповідальністю „Газові автомобільні 

заправки“ (Слєсь Р.В.) договір оренди земельної ділянки комунальної власності площею 

0,5000 га (кадастровий номер 5323810100:023:0148), розташованої за адресою: 

вул.Сумська, 2Б, м. Пирятин Полтавської області. 

3. Заключити з товариством з обмеженою відповідальністю „Газові автомобільні 

заправки“ (Слєсь Р.В.) договір оренди земельної ділянки комунальної власності площею 

0,2500 га (кадастровий номер 5323810100:023:0545), розташованої за адресою: 

вул.Сумська, 2Б, м.Пирятин Полтавської області, на суму 671375 грн (шістсот сімдесят 

одна тисяча триста сімдесят п’ять гривень), що складає 10 % від нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки в цінах 2017 року терміном на 5 років. Місячна плата становить 

11189,58 грн (одинадцять тисяч сто вісімдесят дев’ять гривень 58 коп.) 

4. Зобов’язати товариство з обмеженою відповідальністю „Газові автомобільні 

заправки“ (Слєсь Р.В.) зареєструвати договір оренди земельної ділянки в установленому 

законодавством порядку. 

5.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконкому міської ради Вараву М.В., відділ із земельних та 

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

ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи 

(Войпанюк В.К.). 

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ 


