
 
 

 
 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
восьмої сесії восьмого скликання 

 

 

31 березня 2021 року № 377 

 

Про затвердження ТОВ „Леляківське“ 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 Земельного кодексу 

України, Закону України „Про оренду землі“, статті 30 Закону України  „Про 

землеустрій“, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 

відносин та охорони природи, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити товариству з обмеженою відповідальністю „Леляківське“ 

(Ящик О.М.) технічні документації із землеустрою щодо встановлення 

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

межами с.Харківці в адміністративних межах Пирятинської міської ради 

(колишнє КСП ім.Димитрова), для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, а саме: 

площею 4,7012 га (кадастровий  номер 5323886200:00:001:0002); 

площею 4,6948 га (кадастровий  номер 5323886200:00:001:0003); 

площею 1,7537 га (кадастровий  номер 5323886200:00:015:0020); 

площею 5,2160 га (кадастровий  номер 5323886200:00:037:0003);  

площею 1,7537 га (кадастровий  номер 323886200:00:015:0020). 

2. Передати в оренду товариству з обмеженою відповідальністю 

„Леляківське“ (Ящик О.М.) вищезазначені земельні ділянки. 

3. Доручити начальнику відділу із земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради Стаднику Є.В. укласти з товариством договори оренди 

земельних ділянок з 01.04.2021 року: 

1) площею 4,7012 га (кадастровий номер 5323886200:00:001:0002) на суму 

71691,97 грн (сімдесят одна тисяча шістсот дев’яносто одна гривня 97 коп.), що 

складає 12 % від нормативної грошової оцінки станом на 2021 рік, терміном на              

7 років. Місячна плата становить 853,48 грн (вісімсот п’ятдесят три грн 48 коп.); 



2) площею 4,6948 га (кадастровий номер 5323886200:00:001:0003) на суму 

79336,53 грн (сімдесят дев’ять тисяч триста тридцять шість гривень 53 коп.), що 

складає 12 % від нормативної грошової оцінки станом на 2021 рік, терміном на              

7 років. Місячна плата становить 944,48 грн (дев’ятсот сорок чотири грн 48 коп.); 

3) площею 1,7537 га (кадастровий номер 5323886200:00:015:0020) на суму 

49347,90 грн (сорок дев’ять тисяч триста сорок сім грн 90 коп.), що складає 12 % 

від нормативної грошової оцінки станом на 2021 рік, терміном на 7 років. Місячна 

плата становить 587,48 грн (п’ятсот вісімдесят сім грн 48 коп.); 

4) площею 5,2160 га (кадастровий номер 5323886200:00:037:0003) на суму 

146800,64 грн (сто сорок шість тисяч  вісімсот грн 64 коп.), що складає 12 % від 

нормативної грошової оцінки станом на 2021 рік, терміном на 7 років. Місячна 

плата становить 1747,63 грн (одна тисяча сімсот сорок сім грн 63 коп.); 

5) площею 1,7537 га (кадастровий номер 5323886200:00:015:0020) на суму 

49347,90 грн (сорок дев’ять тисяч триста сорок сім грн 90 коп.), що складає 12 % 

від нормативної грошової оцінки станом на 2021 рік, терміном на 7 років. Місячна 

плата становить 587,48 грн (п’ятсот вісімдесят сім грн 48 коп.). 

4. Зобов’язати ТОВ „Леляківське“ (Ящик О.М.) зареєструвати договори 

оренди земельних ділянок в установленому законодавством порядку. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

з питань діяльності виконкому міської ради Мельниченка М.В. та постійну 

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

 

 

 

Міський голова А. СІМОНОВ 


