
 

     

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

23.03.2018                                                                                                    № 124 

 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки  

ТОВ «УКРЛАТАГРО», 

розірвання договору оренди та 

надання в оренду земельних 

ділянок на території Попівської 

сільської ради 

 

          Відповідно до статей 2, 6, 13, 21, 41 Закону України «Про місцеві 

державні адміністрації», статей 13, 20, 22, 25, 55 Закону України «Про 

землеустрій», статей 3, 21, 27 Закону України «Про Державний земельний 

кадастр», статей 3, 5, 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на 

місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», статей 6, 21, 

31, 32, 34 Закону України «Про оренду землі», статей 17, 22, 79-1, 81, 116, 

пункту 17 Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

заяву ТОВ «УКРЛАТАГРО» та технічну документацію із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки сільськогосподарського призначення (за рахунок не 

витребуваних часток (паїв)) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва розташованої на території Попівської сільської ради (за межами 

населених пунктів) Миргородського району Полтавської області, враховуючи 

рішення засідання районної комісії з розгляду питань у сфері земельних 

відносин (протокол від 20.03.2018 року № 3): 

 1. Затвердити ТОВ «УКРЛАТАГРО» технічну документацію із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення (за рахунок не витребуваних земельних часток (паїв)) загальною 

площею 28,2560 га ріллі з кадастровим номером 5323286000:00:008:1033, яка 

перебуває в нього в оренді на території Попівської сільської ради 

Миргородського району Полтавської області за межами населених пунктів, на 

13 (тринадцять) земельних ділянок, згідно з додатком 1. 

 2. Розірвати за згодою сторін договір оренди землі на загальну площу 

28,26 га укладеного між райдержадміністрацією та ТОВ «УКРЛАТАГРО» від 

10.02.2009 в межах Попівської сільської ради Миргородського району 

Полтавської області, зареєстрованого в Миргородському районному відділі 



Полтавської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», про що у книзі реєстрації 

вчинено запис від 19.02.2009 № 040954500019. 

 3. Надати в оренду ТОВ «УКРЛАТАГРО» сформовані земельні ділянки, 

за рахунок невитребуваних земельних часток (паїв) загальною площею 25,6000 

га, згідно з додатком 2, які розташована на території Попівської сільської ради 

Миргородського району Полтавської області, терміном на 7 років (або до 

моменту отримання власниками документів, що посвідчують право власності 

на земельні ділянки) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. 

4. Встановити орендну плату за земельні ділянки за рахунок 

невитребуваних земельних часток (паїв), вказаних в додатку 2 до цього 

розпорядження, в розмірі 12 відсотків від її нормативної грошової оцінки. 

5. ТОВ «УКРЛАТАГРО»: 

укласти з Миргородською районною державною адміністрацією 11 

(одинадцять) договорів оренди земельних ділянок, вказаних в пункті 3 до цього 

розпорядження, за рахунок невитребуваних земельних часток (паїв) протягом 

одного місяця з моменту прийняття цього розпорядження та забезпечити 

державну реєстрацію права оренди земельної ділянки згідно чинного 

законодавства; 

використовувати земельні ділянки за рахунок невитребуваних земельних 

часток (паїв) у відповідності до вимог чинного законодавства та умов договору; 

після закінчення терміну користування, земельну ділянку повернути у 

стані, придатному для використання за призначенням. 

6. Рекомендувати відділу у Миргородському районі Головного управління 

Держгеокадастру у Полтавській області внести відповідні зміни в земельно-

облікові документи.   
 

 

 

            Голова 

 районної державної 

        адміністрації                                                                         Ю. КОВАЛЕНКО  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                  Додаток 1 

до розпорядження  голови  

Миргородської районної                                

державної адміністрації 

                                                                                 23.03.2018   № 124 

 

 

Список  

невитребуваних земельних часток (паїв), які знаходяться в користуванні  

ТОВ «УКРЛАТАГРО» на території Попівської сільської ради, на які 

затверджується технічна документація із землеустрою 

 

 

 

 

 

Керівник апарату 

райдержадміністрації                                                                    В.М. Хоменко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№п/п № паю Площа, га Кадастровий номер 

1 2 3 4 

1.  231 1,2876 5323286000:00:008:0209 

2.  232 2,3361 5323286000:00:008:0208 

3.  233 2,4493 5323286000:00:008:0207 

4.  234 2,4604 5323286000:00:008:0206 

5.  235 2,3411 5323286000:00:008:0204 

6.  236 2,3412 5323286000:00:008:0205 

7.  237 2,3596 5323286000:00:008:0201 

8.  238 2,6347 5323286000:00:008:0199 

9.  239 2,4128 5323286000:00:008:0202 

10.  240 2,4106 5323286000:00:008:0240 

11.  241 2,4186 5323286000:00:008:0197 

12.  242 2,5608 5323286000:00:008:0196 

13.   0,2432 5323286000:00:008:0195 

 Всього 28,2560  



                                  Додаток 2 

до розпорядження  голови  

Миргородської районної                                

державної адміністрації 

                                                                                 23.03.2018   № 124 

 

 

Список  

невитребуваних земельних часток (паїв), які знаходяться в користуванні  

ТОВ «УКРЛАТАГРО» на території Попівської сільської ради, 

 які надаються в оренду 

 

 

 

 

Керівник апарату 

райдержадміністрації                                                                    В.М. Хоменко 

№п/п № паю Площа, га Кадастровий номер 

1 2 3 4 

1. 231 1,2876 5323286000:00:008:0209 

2. 232 2,3361 5323286000:00:008:0208 

3. 233 2,4493 5323286000:00:008:0207 

4. 234 2,4604 5323286000:00:008:0206 

5. 235 2,3411 5323286000:00:008:0204 

6. 236 2,3412 5323286000:00:008:0205 

7. 237 2,3596 5323286000:00:008:0201 

8. 238 2,6347 5323286000:00:008:0199 

9. 240 2,4106 5323286000:00:008:0240 

10. 241 2,4186 5323286000:00:008:0197 

11. 242 2,5608 5323286000:00:008:0196 

 Всього 25,6000  


