
 

 

                                                                                   

  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
восьмої сесії восьмого скликання 

 

 

31 березня 2021 року № 363 

 

Про затвердження ПСП ,,Хлібодар“ технічних документацій із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) та передачу в оренду  

 

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

місцеве самоврядування в Україні“, статей 12, 116, 122, 186 Земельного кодексу 

України, статті 30 Закону України „Про землеустрій“, враховуючи висновки 

постійної комісії з питань земельних відносин та охорони природи, на підставі 

поданих документів міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити приватному сільськогосподарському підприємству 

,,Хлібодар“ (Ящик В.М.) технічні документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва, а саме: 

площею 2,7583 га кадастровий номер 5323882600:00:014:0025; 

площею 3,8602 га кадастровий номер 5323882600:00:013:0017;  

площею 3,0845 га кадастровий номер 5323882600:00:001:0021; 

площею 3,0843 га кадастровий номер 5323882600:00:001:0019; 

площею 3,0846 га кадастровий номер 5323882600:00:001:0020; 

площею 3,2016 га кадастровий номер 5323882600:00:006:0031; 

площею 3,2152 га кадастровий номер 5323882600:00:006:0033; 

площею 3,2152 га кадастровий номер 5323882600:00:006:0034; 

площею 3,0482 га кадастровий номер 5323882600:00:011:0031; 

площею 3,0480 га кадастровий номер 5323882600:00:011:0032; 

площею 3,0479 га кадастровий номер 5323882600:00:011:0033, 

які розташовані в адміністративних межах Пирятинської міської ради 

Лубенського району Полтавської області, на території бувшої Дейманівської 

сільської ради, за межами с. Прихідьки. 

2. Передати в оренду ПСП ,,Хлібодар“ земельні ділянки:  

площею 2,7583 га кадастровий номер 5323882600:00:014:0025; 

площею 3,8602 га кадастровий номер 5323882600:00:013:0017;  



площею 3,0845 га кадастровий номер 5323882600:00:001:0021; 

площею 3,0843 га кадастровий номер 5323882600:00:001:0019; 

площею 3,0846 га кадастровий номер 5323882600:00:001:0020; 

площею 3,2016 га кадастровий номер 5323882600:00:006:0031; 

площею 3,2152 га кадастровий номер 5323882600:00:006:0033; 

площею 3,2152 га кадастровий номер 5323882600:00:006:0034; 

площею 3,0482 га кадастровий номер 5323882600:00:011:0031; 

площею 3,0480 га кадастровий номер 5323882600:00:011:0032; 

площею 3,0479 га кадастровий номер 5323882600:00:011:0033, 

цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, які розташовані в адміністративних межах Пирятинської міської 

ради Полтавської області. 

3. Зобов’язати начальника відділу із земельних та екологічних питань 

виконавчого комітету Пирятинської міської ради Стадника Є.В. укласти 

договори оренди на вищезазначені земельні ділянки строком на 7 років на суму, 

що становить 12% від нормативної грошової оцінки даних земельних ділянок. 

4. 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 А.СІМОНОВ 


