
 
 
                                                                                   
  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
тринадцятої сесії восьмого скликання 

 
 
28 липня 2021 року № 642 
 
Про внесення змін до договорів оренди укладених з ТОВ „ПКЗ-АГРОˮ 
 

Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України „Про 
місцеве самоврядування в Україні“, статей 12, 116, 118, 122 Земельного кодексу 
України, законів України „Про оренду землі“, „Про землеустрій“, статті 10 
Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення 
правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського 
призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні“, 
розглянувши заяву товариства з обмеженою відповідальністю „ПКЗ-АГРО“, в 
особі директора Догадаєва О.І. № 266 від 20.05.2021 р., враховуючи висновки 
та рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин та охорони 
природи, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
  

1. Внести зміни до договорів оренди земельних ділянок, укладених 
18.04.2018 року з Товариством з обмеженою відповідальністю „ПКЗ-АГРО“ 
(Догадаєв О.І.), загальною площею 80,7897 га (невитребувані земельні частки 
(паї), які розташовані за межами населених пунктів на території Пирятинської 
міської ради Лубенського району Полтавської області, змінивши строк дії 
договору з 7 років на 12 років, а саме: 

земельна ділянка площею 3,7441 га, кадастровий номер 
5323880700:00:030:0007; 

земельна ділянка площею 7,4380 га, кадастровий номер 
5323880700:00:031:0026; 

земельна ділянка площею 7,4241 га, кадастровий номер 
5323880700:00:031:0029; 

земельна ділянка площею 7,4237 га, кадастровий номер 
5323880700:00:031:0032;  

земельна ділянка площею 7,4394 га, кадастровий номер 
5323880700:00:031:0027; 



земельна ділянка площею 7,4512 га, кадастровий номер 
5323880700:00:031:0028; 

земельна ділянка площею 3,6304 га, кадастровий номер 
5323880700:00:035:0001; 

земельна ділянка площею 7,4234 га, кадастровий номер 
5323880700:00:031:0031; 

земельна ділянка площею 7,4908 га (кадастровий номер 
5323880700:00:031:0033); 

земельна ділянка площею 7,4238 га, кадастровий номер 
5323880700:00:031:0030;  

земельна ділянка площею 6,2332 га, кадастровий номер 
5323880700:00:037:0004; 

земельна ділянка площею 3,8136 га, кадастровий номер 
5323880700:00:034:0068;  

земельна ділянка площею 3,8540 га, кадастровий номер 
5323880700:00:034:0067. 

2. Укласти відповідні додаткові угоди до вищевказаних договір оренди. 
 3. 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 
 


