
 

                                                                                   

  

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ 

першого пленарного засідання шістдесят восьмої сесії  

міської ради сьомого скликання  

 

31 березня 2020 року № 75 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутніх – 19 депутатів 

 

Відсутні: Войпанюк В.К. 

 Драло І.Г. 

 Мірошніченко А.О. 

 Пишненко М.Ф. 

 Приходько В.О. 

 Шаповал Д.Г. 

 Якименко А.В. 

 

 На сесію запрошені та присутні: члени виконавчого комітету міської 

ради, заступники міського голови з питань діяльності виконкому міської ради, 

керуючий справами виконкому міської ради, старости, начальники відділів та 

спеціалісти апарату міської ради, причетні до розгляду питань порядку денного, 

представники засобів масової інформації. 

 

 Головував на сесії Пирятинський міський голова Рябоконь О.П. 

 

 Для ведення сесії головуючий запропонував обрати робочі органи: 

секретаріат та лічильну комісію. Пропозицію вніс депутат Горбачов О.В.: 

обрати секретаріат у складі двох осіб, персонально – Крицький М.В.,         

Томко С.Я. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів, міський голова; 

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

 Депутат Щур Т.Г. внесла пропозицію обрати лічильну комісію у складі 

трьох осіб, персонально – Клепач В.М., Куча О.Є., Хоменко О.В. 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів, міський голова; 

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий повідомив, що на розгляд шістдесят восьмої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання орієнтовно виноситься               

75 питань, які оприлюднені на сайті Пирятинської міської ради.  

Частину цих питань обговорено на засіданнях постійних комісій, які 

проходили 16, 18, 23, 25 та сьогодні, 31 березня 2020 року, і рекомендовано для 

розгляду на першому пленарному засіданні сесії.  

Таким чином, був сформований проєкт порядку денного першого 

пленарного засідання шістдесят восьмої сесії, який налічує 32 питання та, 

відповідно до Регламенту Ради, „Різне“ (для оголошень, коротких повідомлень 

тощо).  

 

Порядок денний: 

 

1. Про внесення змін та доповнень до Програми створення місцевого 

резерву для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на 

території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік 

2. Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік 

3. Про передачу в користування комунальному підприємству 

„Пирятинська центральна районна лікарня“ Пирятинської районної ради 

транспортного засобу 

4. Про затвердження громадянам технічних документацій із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості)  

5. Про надання дозволів на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) громадянам  

6. Про надання дозволу гр.Данилевич Л.Г. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  

7. Про надання дозволу гр.Приступі С.Г. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства 

8. Про надання дозволу гр.Биху С.М. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  

9. Про надання дозволу гр.Пуньку О.М. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  

http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/3_%20%D0%9F%D0%A0%20%D0%9E%D0%A1%D0%93%20%D0%91%D0%B8%D1%85.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/3_%20%D0%9F%D0%A0%20%D0%9E%D0%A1%D0%93%20%D0%91%D0%B8%D1%85.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/3_%20%D0%9F%D0%A0%20%D0%9E%D0%A1%D0%93%20%D0%91%D0%B8%D1%85.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/6_%20%D0%9F%D0%A3%D0%9D%D0%AC%D0%9A%D0%9E%20%D0%9F%D0%A0%20%D0%9E%D0%A1%D0%93.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/6_%20%D0%9F%D0%A3%D0%9D%D0%AC%D0%9A%D0%9E%20%D0%9F%D0%A0%20%D0%9E%D0%A1%D0%93.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/6_%20%D0%9F%D0%A3%D0%9D%D0%AC%D0%9A%D0%9E%20%D0%9F%D0%A0%20%D0%9E%D0%A1%D0%93.pdf


10. Про надання дозволу гр.Сечкарьовій Н.І. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  

11. Про надання дозволу гр.Павелку В.М. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  

12. Про надання дозволу гр.Гмирянській В.М. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства 

13. Про надання дозволу гр.Даценку А.Г. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства  

14. Про затвердження гр.Нестерчуку П.П. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  

15. Про затвердження учасникам бойових дій проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок за межами населених пунктів в адміністративних 

межах Пирятинської міської ради для ведення особистого селянського 

господарства  

16. Про затвердження гр.Волику І.В. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  

17. Про затвердження комунальному підприємству „Пирятинський 

міський водоканал“ проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її в постійне користування 

18. Про надання дозволу ТОВ „ПКЗ-АГРО“ на розроблення технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва за межами населеного пункту на території Пирятинської міської 

ради  

19. Про укладення договору оренди земельної ділянки з ТОВ 

„Пирятинський сирзавод“  

20. Про припинення договору оренди земельної ділянки з ПрАТ „ВНП 

„Укрзооветпромпостач“  

21. Про укладення договору оренди земельної ділянки з ТОВ 

„Агротехніка“  

22. Про укладення договору оренди земельної ділянки з гр.Рімшею Ю.М.  

23. Про укладення договору оренди земельної ділянки з гр.Коган Н.М.  

24. Про укладення договору оренди земельної ділянки з гр.Кучею В.М.  

25. Про укладення договору оренди земельної ділянки з    

гр.Ягольніцером О.Я.  

26. Про затвердження гр.Шакаловій Г.І. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для будівництва індивідуального гаража 

27. Про затвердження гр.Кіріченку О.М. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража  

http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/7_%20%D0%A1%D0%95%D0%A7%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%AC%D0%9E%D0%92%D0%90%20%D0%9F%D0%A0%20%D0%9E%D0%A1%D0%93.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/7_%20%D0%A1%D0%95%D0%A7%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%AC%D0%9E%D0%92%D0%90%20%D0%9F%D0%A0%20%D0%9E%D0%A1%D0%93.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/7_%20%D0%A1%D0%95%D0%A7%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%AC%D0%9E%D0%92%D0%90%20%D0%9F%D0%A0%20%D0%9E%D0%A1%D0%93.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/51_%20%D0%9F%D0%9A%D0%97.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/51_%20%D0%9F%D0%9A%D0%97.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/51_%20%D0%9F%D0%9A%D0%97.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/51_%20%D0%9F%D0%9A%D0%97.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/51_%20%D0%9F%D0%9A%D0%97.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/5_%20%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/5_%20%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/4_%20%D0%A0%D0%86%D0%9C%D0%A8%D0%90.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/8_%20%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%90%D0%9D%20%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/18_%20%D0%A8%D0%90%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%90%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2_%20%D1%82%D0%B5%D1%85_%20%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/18_%20%D0%A8%D0%90%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%90%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2_%20%D1%82%D0%B5%D1%85_%20%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/18_%20%D0%A8%D0%90%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%90%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2_%20%D1%82%D0%B5%D1%85_%20%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6.pdf


28. Про затвердження гр.Кулинич О.Г. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража  

29. Про надання дозволу гр.Кирічевському В.М. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража  

30. Про надання дозволу гр.Коменданту Ю.В. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража 

31. Про затвердження гр.Тягуну О.А. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для будівництва індивідуального гаража  

32. Про надання дозволу гр.Бартошак К.С. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража  

33. Різне 

 

 Головуючий запропонував прийняти порядок денний за основу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів, міський голова; 

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий поставив на голосування затвердження порядку денного 

шістдесят сьомої позачергової сесії в цілому. 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів, міський голова; 

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити порядок денний першого пленарного засідання шістдесят 

восьмої сесії міської ради, який налічує 32 питання та „Різне“. 

 

Головуючий запропонував такий регламент роботи сесії: 

інформація по питаннях порядку денного – до 5 хв. 

для виступів в обговоренні – до 3 хв. 

питання-відповіді – в межах 1-2 хв. 

В цілому роботу сесії провести упродовж 40 хвилин без перерви. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів, міський голова; 

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 



ВИРІШИЛИ: 

Затвердити запропонований регламент роботи сесії. 

 

Враховуючи, що пленарне засідання проводилося на вулиці у зв’язку з 

карантином, установленим на всій території України з 12 березня 2020 року, 

міський голова Рябоконь О.П. запропонував не заслуховувати звіт про роботу 

виконавчих органів Пирятинської міської ради в міжсесійний період з              

25 лютого до 31 березня 2020 року, а ознайомитися з ним на вебсайті 

Пирятинської міської ради. Жоден з присутніх депутатів не заперечував. 

 

Перейшли до розгляду питань порядку денного.  

 

1. СЛУХАЛИ: 

Педяша Р.О., головного спеціаліста з питань цивільного захисту та 

мобілізаційної роботи виконкому міської ради, який проінформував про 

внесення змін та доповнень до Програми створення місцевого резерву для 

проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на території 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів, міський голова; 

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення шістдесят шостої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 25 лютого 2020 року № 87 „Про 

затвердження Програми створення місцевого резерву для проведення аварійно-

рятувальних та інших невідкладних робіт на території Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади“ на 2020 рік“, виклавши Програму в новій 

редакції, що додається. (Рішення № 148 додається).  

 

2. СЛУХАЛИ: 

Кеду С.Ю., начальника фінансового управління міської ради, яка 

проінформувала про внесення змін до бюджету Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів, міський голова; 

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до бюджету Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік згідно з додатками 1, 2, 3. (Рішення № 149 

додається). 

 

 



3. СЛУХАЛИ: 

Шикеринця І.С., заступника міського голови з питань діяльності 

виконкому міської ради, який проінформував про передачу в користування 

комунальному підприємству „Пирятинська центральна районна лікарня“ 

Пирятинської районної ради транспортного засобу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів, міський голова; 

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Передати транспортний засіб: автомобіль  марки  RENAULT – DUSTER, 

рік випуску - 2017, колір - білий, двигун № R002279, кузов – номер 

VF1HSRC5E58448777, реєстраційний  номер – ВІ 1917 СК, що перебуває на 

балансі виконавчого комітету Пирятинської міської ради та за договором 

позички знаходиться в користуванні комунального підприємства 

„Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги“ Пирятинської 

районної ради, в безоплатне користування комунальному підприємству 

„Пирятинська центральна районна лікарня“ Пирятинської районної ради на 

період виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і 

поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій 

коронавірусної хвороби (COVID-19). (Рішення № 150 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Стадника Є.В., начальника відділу із земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд громадянам: 

1) Вязовському В.П. на земельну ділянку площею 0,0793 га (кадастровий 

номер ***), розташовану за адресою: ***; 

2) Сайку О.М. на земельну ділянку площею 0,0600 га (кадастровий 

номер ***), розташовану за адресою: ***; 

3) Москаленко О.С. на земельну ділянку площею 0,0597 га (кадастровий 

номер ***), розташовану за адресою: ***; 

4) Сковороді Н.Ф. на земельну ділянку площею 0,0112 га (кадастровий 

номер ***), розташовану за адресою: ***; 

5) Івко Л.І., Міхненку Г.І. на земельну ділянку площею 0,0905 га 

(кадастровий номер ***), розташовану за адресою: ***. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів, міський голова; 

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) вищезазначеним громадянам. 

(Рішення № 151 додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Стадника Є.В., начальника відділу із земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволів на 

виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

громадянам: 

1) Гавриленку А.М. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0527 га, 

розташовану за адресою: ***; 

2) Осипенко С.М. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0770 га, 

розташовану за адресою: ***. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів, міський голова; 

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозволи на розробку технічних документацій із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) вищезазначеним громадянам. (Рішення № 152 додається). 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Стадника Є.В., начальника відділу із земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Данилевич Л.Г. на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів, міський голова; 

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Данилевич Л.Г. на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0669 га, 

розташованої за адресою:***. (Рішення № 153 додається). 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Стадника Є.В., начальника відділу із земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу   



гр.Приступі С.Г. на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів, міський голова; 

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Приступі С.Г. на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1500 га, 

розташованої за межами міста в адміністративних межах Пирятинської міської 

ради. (Рішення № 154 додається). 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Стадника Є.В., начальника відділу із земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу           

гр.Биху С.М. на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів, міський голова; 

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Биху С.М. на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0200 га, розташованої за 

адресою: ***, для ведення особистого селянського господарства. (Рішення № 

155 додається). 

 

9. СЛУХАЛИ: 

Стадника Є.В., начальника відділу із земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу      

гр.Пуньку О.М. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів, міський голова; 

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Пуньку О.М. на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0231 га, розташованої за 

адресою: ***, для ведення особистого селянського господарства. (Рішення № 

156 додається). 

 



10. СЛУХАЛИ: 

Стадника Є.В., начальника відділу із земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Сечкарьовій Н.І. на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів, міський голова; 

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Сечкарьовій Н.І. на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1500 га, 

розташованої за адресою: ***, для ведення особистого селянського 

господарства. (Рішення № 157 додається). 

 

11. СЛУХАЛИ: 

Стадника Є.В., начальника відділу із земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу     

гр.Павелку В.М. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів, міський голова; 

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Павелку В.М. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,2000 га, розташованої за 

адресою: ***, для ведення особистого селянського господарства. (Рішення № 

158 додається). 

 

12. СЛУХАЛИ: 

Стадника Є.В., начальника відділу із земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Гмирянській В.М. на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів, міський голова; 

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Гмирянській В.М. на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1200 га, 



розташованої за межами населених пунктів в адміністративних межах 

Пирятинської міської ради, для ведення особистого селянського господарства. 

(Рішення № 159 додається). 

 

13. СЛУХАЛИ: 

Стадника Є.В., начальника відділу із земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу     

гр.Даценку А.Г. на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель комунальної власності для ведення особистого 

селянського господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів, міський голова; 

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Даценку А.Г. на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,2500 га, 

розташованої за межами населеного пункту в адміністративних межах 

Пирятинської міської ради, для ведення особистого селянського господарства. 

(Рішення № 160 додається). 

 

14. СЛУХАЛИ: 

Стадника Є.В., начальника відділу із земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження    

гр.Нестерчуку П.П. проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства. 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів, міський голова; 

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Нестерчуку П.П. проєкт землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,1000 га (кадастровий номер ***), розташованої за 

адресою: ***, для ведення особистого селянського господарства. (Рішення № 

161 додається).  

 

15. СЛУХАЛИ: 

Стадника Є.В., начальника відділу із земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження учаснику 

бойових дій Фадєєву В.М. проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за межами населених пунктів в адміністративних межах Пирятинської 

міської ради для ведення особистого селянського господарства. 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів, міський голова; 

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити учаснику бойових дій Фадєєву В.М. проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки площею 1,0000 га (кадастровий номер ***), 

розташованої за межами населених пунктів в адміністративних межах 

Пирятинської міської ради, для ведення особистого селянського господарства. 

(Рішення № 162 додається). 

 

16. СЛУХАЛИ: 

Стадника Є.В., начальника відділу із земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження гр.Волику І.В. 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів, міський голова; 

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Волику І.В. проєкт землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,1000 га (кадастровий номер ***), розташованої за 

адресою: ***, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд. (Рішення № 163 додається). 

 

17. СЛУХАЛИ: 

Стадника Є.В., начальника відділу із земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження комунальному 

підприємству „Пирятинський міський водоканал“ проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки та передачу її в постійне користування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів, міський голова; 

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити комунальному підприємству „Пирятинський міський 

водоканал“ (Курочка О.С.) проєкт землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 0,0514 га, розташованої за адресою: вул.Мікромістечко, 6А, 

м.Пирятин Полтавської області. (Рішення № 164 додається). 

 

 

 



18. СЛУХАЛИ: 

Стадника Є.В., начальника відділу із земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу ТОВ „ПКЗ-

АГРО“ на розроблення технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного 

пункту на території Пирятинської міської ради.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів, міський голова; 

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл ТОВ „ПКЗ-АГРО“ (Догадаєв О.І.) на розроблення 

технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту на території 

Пирятинської міської ради. (Рішення № 165 додається). 

 

19. СЛУХАЛИ: 

Стадника Є.В., начальника відділу із земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради, який проінформував про укладення договору оренди 

земельної ділянки з ТОВ „Пирятинський сирзавод“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів, міський голова; 

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Укласти з товариством з обмеженою відповідальністю „Пирятинський 

сирзавод“ (Бартошак В.А.) договір оренди земельної ділянки площею 0,0111 га, 

розташованої за адресою: Майдан Незалежності, 11А, м.Пирятин Полтавської 

області, строком на 5 років. (Рішення № 166 додається). 

 

20. СЛУХАЛИ: 

Стадника Є.В., начальника відділу із земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради, який проінформував про припинення договору оренди 

земельної ділянки з ПрАТ „ВНП „Укрзооветпромпостач“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів, міський голова; 

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Припинити договір оренди земельної ділянки площею 0,0221 га, 

http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/51_%20%D0%9F%D0%9A%D0%97.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/51_%20%D0%9F%D0%9A%D0%97.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/51_%20%D0%9F%D0%9A%D0%97.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/51_%20%D0%9F%D0%9A%D0%97.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/51_%20%D0%9F%D0%9A%D0%97.pdf


розташованої за адресою: вул.Ярмаркова, 32, м.Пирятин Полтавської області, 

укладений з приватним акціонерним товариством „Виробничо - наукове 

підприємство „Укрзооветпромпостач“ (Ніколайчук Л.В.) 11 червня 2018 року, 

згідно з поданою заявою. (Рішення № 167 додається). 

 

21. СЛУХАЛИ: 

Стадника Є.В., начальника відділу із земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради, який проінформував про укладення договору оренди 

земельної ділянки з ТОВ „Агротехніка“.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів, міський голова; 

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Припинити договір оренди земельної ділянки, розташованої за 

адресою: вул.Сумська, 6, м.Пирятин Полтавської області, із товариством з 

обмеженою відповідальністю „Агротехніка“ від 20 серпня 2019 року. 

2. Укласти з товариством з обмеженою відповідальністю „Агротехніка“ 

(Крагель В.В.) договір оренди земельної ділянки площею 1,0249 га, 

розташованої за адресою: вул.Сумська, 6, м.Пирятин Полтавської області, 

строком на 5 років. (Рішення № 168 додається). 

 

22. СЛУХАЛИ: 

Стадника Є.В., начальника відділу із земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради, який проінформував про укладення договору оренди 

земельної ділянки з гр.Рімшею Ю.М. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів, міський голова; 

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Укласти з гр.Рімшею Ю.М. договір оренди земельної ділянки площею 

0,0048 га, розташованої за адресою: ***, для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі, строком на 9 місяців до 31 грудня 2020 року. (Рішення № 169 

додається). 

 

23. СЛУХАЛИ: 

Стадника Є.В., начальника відділу із земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради, який проінформував про укладення договору оренди 

земельної ділянки з громадянкою Коган Н.М. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів, міський голова; 

  „проти“ –  0 осіб; 



 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Укласти з гр.Коган Н.М. договір оренди земельної ділянки площею 

0,0193 га (кадастровий номер ***), розташованої за адресою: ***, для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі, строком на 5 років. (Рішення 

№ 170 додається). 

 

24. СЛУХАЛИ: 

Стадника Є.В., начальника відділу із земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради, який проінформував про укладення договору оренди 

земельної ділянки з громадянкою Кучею В.М.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

Куча О.Є., депутат міської ради, який зробив заяву, що не буде брати 

участі в голосуванні з даного питання, у зв’язку з наявністю конфлікт інтересів. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  18 депутатів, міський голова; 

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутат Куча О.Є. не брав участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Укласти з гр.Кучею В.М. договір оренди земельної ділянки площею 

0,1734 га (кадастровий номер ***), розташованої за адресою: ***, для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі, строком на 5 років. (Рішення 

№ 171 додається). 

 

25. СЛУХАЛИ: 

Стадника Є.В., начальника відділу із земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради, який проінформував про укладення договору оренди 

земельної ділянки з гр.Ягольніцером О.Я. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів, міський голова; 

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Укласти з гр.Ягольніцером О.Я. договір оренди земельної ділянки 

площею 0,2467 га, розташованої за адресою: ***, для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі, строком на 5 років. (Рішення № 172 

додається). 

 

 



26. СЛУХАЛИ: 

Стадника Є.В., начальника відділу із земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження     

гр.Шакаловій Г.І. технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 

індивідуального гаража. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів, міський голова; 

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Шакаловій Г.І. технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,0046 га, розташованої за адресою: ***. (Рішення № 173 

додається). 

 

27. СЛУХАЛИ: 

Стадника Є.В., начальника відділу із земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження       

гр.Кіріченку О.М. проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва індивідуального гаража. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів, міський голова; 

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Кіріченку О.М. проєкт землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,0044 га, розташованої за адресою: ***. (Рішення 

№ 174 додається). 

 

28. СЛУХАЛИ: 

Стадника Є.В., начальника відділу із земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження         

гр.Кулинич О.Г. проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва індивідуального гаража. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів, міський голова; 

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Кулинич О.Г. проєкт землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,0024 га, розташованої за адресою: ***. (Рішення    

№ 175 додається). 



29. СЛУХАЛИ: 

Стадника Є.В., начальника відділу із земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Кирічевському В.М. на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів, міський голова; 

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Кирічевському В.М. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею      

0,0056 га, розташованої за адресою: ***, для будівництва індивідуального 

гаража. (Рішення № 176 додається). 

 

30. СЛУХАЛИ: 

Стадника Є.В., начальника відділу із земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Коменданту Ю.В. на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів, міський голова; 

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Коменданту Ю.В. на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0040 га, 

розташованої за адресою: ***, для будівництва індивідуального гаража. 

(Рішення № 177 додається). 

 

31. СЛУХАЛИ: 

Стадника Є.В., начальника відділу із земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження гр.Тягуну О.А. 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва індивідуального 

гаража. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів, міський голова; 

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Тягуну О.А. технічну документацію із землеустрою щодо 



встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,0030 га, розташованої за адресою: ***. (Рішення № 178 додається). 

 

32.СЛУХАЛИ: 

Стадника Є.В., начальника відділу із земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу  

гр.Бартошак К.С. на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів, міський голова; 

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Бартошак К.С. на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0040 га, 

розташованої за адресою: ***, для будівництва індивідуального гаража. 

(Рішення № 179 додається). 

 

33. СЛУХАЛИ в „Різному“: 

Гаркавенка О.М., директора комунального підприємства „Пирятинська 

центральна районна лікарня“ Пирятинської районної ради, який подякував 

Пирятинській міській раді за оперативне вирішення питання щодо забезпечення 

лікувальних закладів засобами індивідуального захисту та дезинфікуючими 

засобами. Користуючись нагодою, подякував місцевим підприємцям, які також 

надають допомогу закладам охорони здоров’я. 

Рябоконя О.П., міського голову, який подякував депутатам за оперативну 

роботу, фахівцям виконавчого комітету міської ради – за якісну підготовку 

питань порядку денного; оголосив, що наступне пленарне засідання відбудеться 

09 квітня 2020 року. Побажав усім присутнім бути здоровими. 

 

 

 

Міський голова О.П. Рябоконь 

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 


