
 

 

                                                                                   

  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
сімдесят третьої сесії сьомого скликання 

 

 

19 серпня 2020 року № 381 

 

Про затвердження товариству з обмеженою відповідальністю „ПКЗ-АГРО“ 

технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу земельних ділянок в 

оренду 

 

Відповідно до пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“, статей 12, 122, 124,186 Земельного кодексу 

України, статті 25 Закону України „Про землеустрій“, 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 „ПКЗ-АГРО“ 

(Догадаєв О.І.) технічні документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), розташованих за 

межами населених пунктів в адміністративних межах Пирятинської міської 

ради, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, а саме: 

площею 3,3794 га (кадастровий номер 5323810100:00:001:0066); 

площею 3,5088 га (кадастровий номер 5323810100:00:013:0043); 

площею 3,5086 га (кадастровий номер 5323810100:00:013:0044); 

площею 3,5087 га (кадастровий номер 5323810100:00:013:0045); 

площею 3,3955 га (кадастровий номер 5323810100:00:019:0064); 

площею 3,3907 га (кадастровий номер 5323810100:00:020:0054); 

площею 3,4199 га (кадастровий номер 5323810100:00:032:0008). 

2. Укласти з товариством з обмеженою відповідальністю „ПКЗ-АГРО“ 

(Догадаєв О.І.) договори оренди на земельні ділянки для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, а саме:  

площею 3,3794 га (кадастровий номер 5323810100:00:001:0066); 

площею 3,5088 га (кадастровий номер 5323810100:00:013:0043); 

площею 3,5086 га (кадастровий номер 5323810100:00:013:0044); 

площею 3,5087 га (кадастровий номер 5323810100:00:013:0045); 

площею 3,3955 га (кадастровий номер 5323810100:00:019:0064); 



площею 3,3907 га (кадастровий номер 5323810100:00:020:0054); 

площею 3,4199 га (кадастровий номер 5323810100:00:032:0008)   

терміном на 7 років. Розмір орендної плати встановити на рівні 7 % від 

нормативної грошової оцінки земельних ділянок станом на 2020 рік. 

3. Укласти з 01.01.2021 року додаткову угоду щодо встановлення розміру 

орендної плати на рівні 12% від нормативної грошової оцінки земель. 

4. Зобов’язати ТОВ „ПКЗ-АГРО“ (Догадаєв О.І.) зареєструвати договори 

оренди вищезазначених земельних ділянок 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 


