
                        

 

 
 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
одинадцятої сесії восьмого скликання 

 

 

26 травня 2021 року № 482 

 

 

Про надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

 

 

Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні“, статей 12, 116, 118, 121, 122, 134 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України „Про землеустрій“, 

враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з питань земельних 

відносин та охорони природи, на підставі поданих документів, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозволи на розроблення проєктів землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянам: 

1) Поролу В. С. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0150 га, 

розташовану за адресою: ***, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд; 

2) Коверді С. Є. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,4600 га, 

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

господарства; 

3) Гузей О. С. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,3000 га, 

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

господарства 

4) Сабадаш В.В. на земельну ділянку орієнтовною площею 1,4000 га, 

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

господарства; 

5) Павличенку Р. В. на земельні ділянки загальною орієнтовною площею 

1,4500 га, розташовані за адресою: ***, а саме: 

орієнтовною площею 0,8500 га, для ведення особистого селянського 

господарства, 

орієнтовною площею 0,6000 га ,для ведення особистого селянського 

господарства; 



6) Богдану В. В. на земельну ділянку орієнтовною площею 1,4000 га, 

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

господарства; 

7) Керну В. Г. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,3400 га, 

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

господарства; 

8) Овсієнку В. Л. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0600 га, 

розташовану за адресою: ***, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд; 

9) Сидоренку С. Ф. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,1500 га, 

розташовану за адресою: ***, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд; 

10) Онопрієнку М. П. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0500 

га, розташовану за адресою: ***, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд; 

11) Тіщенко А. П. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,5500 га, 

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

господарства; 

12) Худенко О. В. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,1000 га, 

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

господарства; 

13) Дейнеці Л. В. на земельні ділянки загальною орієнтовною площею 

0,2900 га, розташовані за адресою: ***, а саме: 

орієнтовною площею 0,0300 га, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, 

орієнтовною площею 0,2600 га, для ведення особистого селянського 

господарства; 

14) Комісару Ю. І. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,4000 га, 

розташовану за межами ***, для ведення особистого селянського господарства; 

15) Скворцову Ю. В. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,4000 га, 

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

господарства; 

16) Шкарупі О. М. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,8600 га, 

розташовану за межами ***, для ведення особистого селянського господарства; 

17) Морфиду О. В. на земельну ділянку орієнтовною площею 2,0000 га, 

розташовану за межами ***, для ведення особистого селянського господарства; 

18) Янчевській Л. М. на земельну ділянку орієнтовною площею 1,8700 га, 

розташовану за межами ***, для ведення особистого селянського господарства; 

19) Бєляєвій-Янчевській Я. Я. на земельну ділянку орієнтовною площею 

1,0000 га, розташовану за межами ***, для ведення особистого селянського 

господарства; 

20) Соломці В. О. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,5000 га, 

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

господарства; 



21) Соломці Н. Г. на земельну ділянку орієнтовною площею 2,0000 га, 

розташовану за межами ***, для ведення особистого селянського господарства; 

22) Хотиненку Ю. В. на земельну ділянку орієнтовною площею 2,0000 га, 

розташовану за межами ***, для ведення особистого селянського господарства; 

23) Капштик Г. В. на земельну ділянку орієнтовною площею 2,0000 га, 

розташовану за межами ***, для ведення особистого селянського господарства; 

24) Бойченко Л. М. на земельну ділянку орієнтовною площею 2,0000 га, 

розташовану за межами ***, для ведення особистого селянського господарства; 

25) Швачці В. В. на земельну ділянку орієнтовною площею 2,0000 га, 

розташовану за межами ***, для ведення особистого селянського господарства; 

26) Швачці Т. М. на земельну ділянку орієнтовною площею 2,0000 га, 

розташовану за межами ***, для ведення особистого селянського господарства; 

27) Бабенку А. М. на земельну ділянку орієнтовною площею 1,0000 га, 

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

господарства; 

28) Ридуну Ю. Ю. на земельну ділянку орієнтовною площею  0,3600 га, 

розташовану за межами ***, для ведення особистого селянського господарства; 

29) Марченко С. О. на земельну ділянку орієнтовною площею 2,0000 га, 

розташовану за межами ***, для ведення особистого селянського господарства; 

30) Ганущаку М. П. на земельну ділянку орієнтовною площею 1,0000 га, 

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

господарства; 

31) Ганущаку П. В. на земельну ділянку орієнтовною площею 1,0000 га, 

розташовану за адресою ***, для ведення особистого селянського 

господарства; 

32) Коломієць Л. І. на земельну ділянку орієнтовною площею 2,0000 га, 

розташовану за межами ***, для ведення особистого селянського господарства; 

33) Конопницькій О. М. на земельну ділянку орієнтовною площею 1,0000 

га, розташовану за межами ***, для ведення особистого селянського 

господарства; 

34) Камському С. М. на земельні ділянки загальною орієнтовною площею 

1,5400 га, а саме: 

орієнтовною площею 0,5400 га, розташовану за адресою: ***, для 

ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 1,0000 га, розташовану за межами ***, для ведення 

особистого селянського господарства; 

35) Михолату В. О. на земельну ділянку орієнтовною площею 1,3000 га, 

розташовану за межами ***, для ведення особистого селянського господарства; 

36) Пантелюку М. Ю. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,1700 

га, розташовану за адресою: ***, для ведення особистого селянського 

господарства; 

37) Шудрі Т. М. на земельну ділянку орієнтовною площею 2,0000 га, 

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

господарства; 



38) Вінер М. Б. на земельну ділянку орієнтовною площею 1,7000 га, 

розташовану в ***, для ведення особистого селянського господарства;  

39) Фесечко Т. П. на земельні ділянки загальною орієнтованою площею 

0,3200 га, а саме: 

орієнтовною площею 0,1200 га, розташовану за адресою: ***, для 

ведення особистого селянського господарства; 

орієнтовною площею 0,2000 га, розташовану в ***, для ведення 

особистого селянського господарства; 

40) Макаренку О. М. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,1500 га, 

розташовану за адресою: ***, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд; 

41) Лавріненку П. М. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,2500 га, 

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

господарства; 

42) Дементієнку А. Ф. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,9800 

га, розташовану за адресою: ***, для ведення особистого селянського 

господарства; 

43) Роздабарі Н. В. на земельні ділянки загальною орієнтовною площею 

0,6100 га, розташовані за межами ***, а саме: 

орієнтовною площею 0,2300га, для ведення особистого селянського 

господарства; 

орієнтовною площею 0,2100га, для ведення особистого селянського 

господарства; 

орієнтовною площею 0,1700га, для ведення особистого селянського 

господарства; 

44) Пазюк Н. Ю. на земельні ділянки загальною орієнтовною площею 

1,3000га, розташовані за межами ***, а саме: 

орієнтовною площею 0,5000 га, для ведення особистого селянського 

господарства; 

орієнтовною площею 0,5000 га, для ведення особистого селянського 

господарства; 

орієнтовною площею 0,3000 га, для ведення особистого селянського 

господарства; 

45) Іванині В. П. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,7000 га, 

розташовану за межами населених пунктів, на території ***, для ведення 

особистого селянського господарства; 

46) Піцюрі О. М. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,4200га, 

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

господарства; 

47) Кудрику С. В. на земельну ділянку орієнтовною площею 1,2000 га, 

розташовану за межами населених пунктів, на території ***, для ведення 

особистого селянського господарства; 

48) Джурі Ю. О. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,8000 га, 

розташовану за межами населених пунктів, на території ***, для ведення 

особистого селянського господарства; 



49) Бойчевській О. М. на земельну ділянку орієнтовною площею 1,3000 

га розташовану за адресою: ***, для ведення особистого селянського 

господарства. 

2. Зобов’язати гр. Порола В.С., Коверду С.Є., Гузей О.С., Сабадаш В.В., 

Павличенка Р.В., Богдана В.В., Керна В.Г., Овсієнка В.Л., Сидоренка С.Ф., 

Онопрієнка М.П., Тіщенко А.П., Худенко О.В., Дейнеку Л.В., Комісара Ю.І., 

Скворцова Ю.В., Шкарупу О.М., Морфида О.В., Янчевську Л.М., Бєляєву-

Янчевську Я.Я., Соломку В.О., Соломку Н.Г., Хотиненка Ю.В., Капштик Г.В., 

Бойченко Л.М., Швачку В.В., Швачку Т.М., Бабенка А.М., Ридуна Ю.Ю., 

Марченко С.О., Ганущака М.П., Ганущака П.В., Коломієць Л.І.,         

Конопницьку О.М., Камського С.М., Михолата В.О. Пантелюка М.Ю.,      

Шудрю Т.М., Вінер М.Б., Фесечко Т.П., Макаренка О.М., Лавріненка П.М., 

Дементієнка А. Ф., Роздабару Н.В., Пазюк Н.Ю., Іванину В.П., Піцюру О.М., 

Кудрика С.В., Джуру Ю.О., Бойчевську О.М. виготовлені проєкти землеустрою 

подати на затвердження сесії Пирятинської міської ради.  

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  А.СІМОНОВ 


