
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
двадцять першої позачергової сесії сьомого  скликання 

 

 
31 березня 2017 року        № 94   

                
 

Про заключення договорів оренди  

з ПАТ „Укртелеком“   

 

       

 Відповідно до пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“, Закону України „Про оренду землі“,  статей 12, 116 

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. Заключити з публічним акціонерним товариством  „Укртелеком“ 

договір оренди земельної ділянки, розташованої за адресою: вул.Європейська, 

1,  м.Пирятин Полтавської області, площею  0,1114 га., кадастрові номери: 

5323810100:50:019:0063, 5323810100:50:019:0064, 5323810100:50:019:0065,  

5323810100:50:019:0066,  на суму  46921,68 грн. (сорок шість тисяч дев’ятсот 

двадцять одна гривня 68 коп.) в цінах 2016 року, що становить 3% від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки,  терміном на 5 років. 

Щомісячна сума сплати становить 782,03 грн (сімсот вісімдесят дві гривні        

03 коп.). 

2. Заключити з публічним акціонерним товариством  „Укртелеком“ 

договір оренди земельної  ділянки площею  0,0450 га., кадастровий  номер 

5323810100:50:020:0058, розташованої за адресою: вул.Хітріна Архітектора, 

16А, м.Пирятин Полтавської області, на суму  14285,03 грн. (чотирнадцять 

тисяч двісті вісімдесят п’ять гривень 03 коп.) в цінах 2016 року, що становить 

3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки,  терміном на 5 років. 

Щомісячна сума сплати становить 238,08 грн. (двісті тридцять вісім гривень               

08 коп.). 

3. Заключити з публічним акціонерним товариством  „Укртелеком“ 

 договір оренди земельної  ділянки площею  0,0046 га., кадастровий  номер 



5323810100:50:019:0013, розташованої за адресою: вул.Європейська, 1, 

м.Пирятин Полтавської області, на суму  1937,52 грн (одна тисяча дев’ятсот 

тридцять сім гривень 52 коп.) в цінах 2016 року, що становить 3% від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки,  терміном на 5 років. 

Щомісячна сума сплати становить 32,29 грн. (тридцять дві гривні 29 коп.). 

4. Уповноважити начальника відділу із земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради Стадника Є.В. укласти договори оренди 

вищезазначених земельних ділянок. 

5. 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 


