
 

 

                                                                                   

  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
шістдесят другої сесії сьомого скликання 

 

 

28 листопада 2019 року № 463 

 

 

Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки для товарного 

сільськогосподарського виробництва в адміністративних межах Пирятинської 

міської ради за межами населених пунктів від 04.02.2010 р. та додаткової угоди 

від 01.08.2019 

 

Відповідно до пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“, статей 12, 116 Земельного кодексу України, Закону 

України „Про оренду землі“, Закону України „Про землеустрій“, статті 10 

Закону України „Про внесення до деяких законодавчих актів України щодо 

вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил 

землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, 

запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні“, розглянувши 

заяву товариства з обмеженою відповідальністю „ПКЗ-АГРО“, в особі 

директора Догадаєва Олексія Івановича, про внесення змін до договору оренди 

від 04.02.2010 та додаткової угоди 01.08.2019 р., враховуючи висновки 

постійної комісії міської ради з питань містобудування, будівництва, земельних 

відносин та охорони природи, на підставі поданих документів міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до договору оренди невитребуваних паїв та паїв, на які не 

посвідчено право користування, для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва за межами населеного пункту в адміністративних межах 

Пирятинської міської ради, на землях колишнього КСП „Авангард“ від 

04.04.2010 та додаткової угоди 01.08.2019, укладених між Пирятинською 

районною державною адміністрацією та ТОВ „ПКЗ-АГРО“, в зв’язку з тим, що 

гр. Омельяненко В.Г. посвідчив право власності в Державному реєстрі речових 

прав на земельну ділянку площею 3,4232 га (кадастровий номер 

5323810100:00:020:0059) зменшивши площу орендованої земельної ділянки з 

60,2257 на 56,8025 га.   



2. Рекомендувати ТОВ „ПКЗ-АГРО“ (Догадаєв О.І.) укласти додаткову 

угоду до договору оренди від 04.02.2010 і додаткової угоди від 01.08.2019. 

3. 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 


