
 

 

 
 
                                                                                   
 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
дванадцятої сесії восьмого скликання 

 
30 червня 2021 року № 571 
 
Про укладення договорів оренди  
земельної ділянки з філією  
АТ „ДПЗКУ“„Пирятинський КХП“ 
 
 Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України „Про 
місцеве самоврядування в Україні“, статей 12, 116, 122, 141,134 Земельного 
кодексу України, Закону України „Про оренду землі“, враховуючи висновки 
постійної комісії з питань земельних відносин та охорони природи, на підставі 
поданих документів, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
 1. Передати в оренду філії акціонерного товариства „Державна 
продовольчо-зернова корпорація України“ „Пирятинський комбінат 
хлібопродуктів“ (Титаренко І.В.) земельні ділянки строком на 10 років, а саме: 
 площею 4,6817 га (кадастровий номер 5323810100:50:008:0264), 
розташовану за адресою: вул.Соборна,52, м.Пирятин Полтавської області; 
 площею 0,4174 га (кадастровий номер 5323810100:50:020:0293), 
розташовану за адресою: вул.Європейська,67, м.Пирятин Полтавської області; 
 площею 3,0812 га (кадастровий номер 5323810100:50:012:0265), 
розташовану за адресою: вул.Урожайна,14, м.Пирятин Полтавської області; 
 площею 6,4278 га (кадастровий номер 5323810100:50:018:0163), 
розташовану за адресою: вул.Фабрична,17, м.Пирятин Полтавської області. 

2. Укласти з філією акціонерного товариства „Державна продовольчо-
зернова корпорація України“ „Пирятинський комбінат хлібопродуктів“ 
(Титаренко І.В.) договори оренди земельних ділянок (цільове призначення: для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості), а 
саме: 
 площею 4,6817 га (кадастровий номер 5323810100:50:008:0264), 
розташовану за адресою: вул.Соборна,52, м.Пирятин Полтавської області; 
 площею 0,4174 га (кадастровий номер 5323810100:50:020:0293), 
розташовану за адресою: вул.Європейська,67, м.Пирятин Полтавської області; 



 

 

 площею 3,0812 га (кадастровий номер 5323810100:50:012:0265), 
розташовану за адресою: вул.Урожайна,14, м.Пирятин Полтавської області.  
 площею 6,4278 га (кадастровий номер 5323810100:50:018:0163), 
розташовану за адресою: вул.Фабрична,17, м.Пирятин Полтавської області. 
Річна орендна плата становить 5 % від нормативної грошової оцінки земельних 
ділянок. 
 3. Зобов’язати філію акціонерного товариства „Державна продовольчо-
зернова корпорація України“ „Пирятинський комбінат хлібопродуктів“ 
(Титаренко І.В.) зареєструвати договори оренди вищезазначених земельних 
ділянок в установленому законодавством порядку. 

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 Андрій СІМОНОВ 


