
  

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
дев’ятнадцятої сесії восьмого скликання 

 

24 листопада 2021 року № 848 

 

Про передачу в оренду ТОВ „ЦентрЕлектроМережБудПроект“ земельних 

ділянок 

 

Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні“, статей 12, 134 Земельного кодексу України, 

статті 19 Закону України „Про землеустрій“, Закону України „Про оренду землі“, 

враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних відносин та охорони 

природи, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Передати в оренду товариству з обмеженою відповідальністю               

„ЦентрЕлектроМережБудПроект“ (Швидкий В.В.) земельну ділянку площею 

1,8000 га (кадастровий номер 5323810106:06:002:0109, цільове призначення: для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій), розташовану в 

с.Калинів Міст Лубенського району Полтавської області, строком на 20 років. 

 2. Укласти з ТОВ „ЦентрЕлектроМережБудПроект“ (Швидкий В.В.)  

договір оренди земельної ділянки з кадастровим номером 

5323810106:06:002:0109 на суму 765829,70 грн (сімсот шістдесят п’ять тисяч 

вісімсот двадцять дев’ять грн 70 коп.), що складає 5% від нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки станом на 2021 рік. Місячна плата становить               

3190,96 грн (три тисячі сто дев’яносто  гривень 96 коп.). 

 3. Передати в оренду товариству з обмеженою відповідальністю               

„ЦентрЕлектроМережБудПроект“ (Швидкий В.В.) земельну ділянку площею 

1,8000 га (кадастровий номер 5323810106:06:002:0108, цільове призначення: для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій), розташовану в 

с.Калинів Міст Лубенського району Полтавської області, строком на 20 років. 

 4. Укласти з ТОВ „ЦентрЕлектроМережБудПроект“ (Швидкий В.В.)  

договір оренди земельної ділянки з кадастровим номером 

5323810106:06:002:0108 на суму 765829,70 грн (сімсот шістдесят п’ять тисяч 

вісімсот двадцять дев’ять грн 70 коп.), що складає 5% від нормативної грошової 



оцінки земельної ділянки станом на 2021 рік. Місячна плата становить          

3190,96 грн (три тисячі сто дев’яносто гривень 96 коп.). 

 5. Передати в оренду товариству з обмеженою відповідальністю               

„ЦентрЕлектроМережБудПроект“ (Швидкий В.В.) земельну ділянку площею 

1,8000 га (кадастровий номер 5323810106:06:002:0114, цільове призначення: для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій), розташовану в 

с.Калинів Міст Лубенського району Полтавської області, строком на 20 років. 

 6. Укласти з ТОВ „ЦентрЕлектроМережБудПроект“ (Швидкий В.В.)  

договір оренди земельної ділянки з кадастровим номером 

5323810106:06:002:0114 на суму 765829,70 грн (сімсот шістдесят п’ять тисяч 

вісімсот двадцять дев’ять грн 70 коп.), що складає 5% від нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки станом на 2021 рік. Місячна плата становить                 

3190,96 грн (три тисячі сто дев’яносто гривень 96 коп.). 

 7. Зобов’язати ТОВ „ЦентрЕлектроМережБудПроект“ (Швидкий В.В.)  

зареєструвати договори оренди на вищезазначені земельні ділянки в 

установленому законодавством порядку. 

8. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Мельниченка М.В., відділ із 

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

постійну комісію з питань земельних відносин та охорони природи (Гусак О.М.). 

 

 

 

Міський голова Андрій СІМОНОВ 


