
  
    

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 
17.09.2018                                                                                                    № 330 

 
 

Про затвердження  технічної 
документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) Стешенко М.М. та 
надання в оренду земельної ділянки  
  
 

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, 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, 116 
Земельного кодексу України, пункту 12 постанови Кабінету Міністрів України 
від 04.02.2004 № 122 «Про організацію робіт та методику розподілу земельних 
ділянок між власниками земельних часток (паїв)», розглянувши заяву 
Стешенко Марії Михайлівни, технічну документацію із землеустрою, 
враховуючи рішення районної комісії з розгляду питань у сфері земельних 
відносин (протокол від 29.08.2018 року № 9) та з метою збереження і 
раціонального використання землі, наповнення місцевих бюджетів, збереження 
родючості ґрунту: 

1. Затвердити Стешенко Марії Михайлівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки площею 
3,0996 га сіножатей в натурі (на місцевості) з кадастровим номером 
5323289200:00:006:0023, яка розташована за межами населених пунктів на 
території Шахворостівської сільської ради Миргородського району Полтавської 
області і належить до земель колишнього КСП «Ленінський шлях» з цільовим 
призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (код 
КВЦПЗ – 01.01); 

2. Надати в оренду Стешенко Марії Михайлівні земельну ділянку 
загальною площею 3,0996 га з кадастровим номером 5323289200:00:006:0023, 
яка розташована на території Шахворостівської сільської ради 
Миргородського району Полтавської області, терміном на 7 років (або до 
моменту реєстрації права власності на дану земельну ділянку) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва. 

 



3. Встановити орендну плату за земельну ділянку в розмірі 12 відсотків 
від її нормативної грошової оцінки. 

  4. Стешенко Марії Михайлівні: 
  укласти з Миргородською районною державною адміністрацією договір 

оренди земельної ділянки протягом одного місяця з моменту прийняття цього 
розпорядження та забезпечити державну реєстрацію права оренди земельної 
ділянки згідно чинного законодавства; 

  використовувати земельну ділянку у відповідності до вимог чинного 
законодавства та умов договору; 

  після закінчення терміну користування, земельну ділянку повернути у 
стані, придатному для використання за призначенням. 

 5. Рекомендувати відділу у Миргородському районі Головного 
управління Держгеокадастру у Полтавській області внести відповідні зміни в 
земельно-облікові документи.   

 
 
 

 
            Голова 
 районної державної 
        адміністрації                                                                         Ю. КОВАЛЕНКО                                                                                 
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