
 

 

 
 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
тринадцятої сесії восьмого скликання 

 

 

28 липня 2021 року № 617 

 

 

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, 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) Лащевському О.О. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0600 га, 

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

будинку, господарських будівель і споруд; 

2) Захарченку В.М. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,2500 га, 

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

будинку, господарських будівель і споруд; 

3) Бардіку О.І. на земельні ділянки загальною орієнтовною площею 0,6000 

га, для ведення особистого селянського господарства, а саме: 

0,2000 га, розташовану за адресою: ***; 

0,4000 га, розташовану за адресою: ***; 

4) Бардіку І.І. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,2000 га, 

розташовану ***, для ведення особистого селянського господарства; 

5) Дядюну О.В. на земельну ділянку орієнтовною площею 2,0000 га, 

розташовану ***, для ведення особистого селянського господарства; 

6) Янчевській А.Я. на земельну ділянку орієнтовною площею 2,0000 га, 

розташовану ***, для ведення особистого селянського господарства; 

7) Дінець Л.М. на земельні ділянки загальною орієнтовною площею 0,9500 

га, для ведення особистого селянського господарства, а саме: 

0,4000 га, розташовану за адресою: ***; 



0,3500 га, розташовану ***; 

0,2000 га, розташовану ***; 

8) Никоненку Б.Б. на земельні ділянки орієнтовною площею 0,8500 га, а 

саме: 

0,0900 га, розташовану за адресою: ***, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

0,3600 га, розташовану за адресою: ***, для ведення особистого 

селянського господарства; 

0,4000 га, розташовану ***, для ведення особистого селянського 

господарства; 

9) Онопрієнко О.В. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,5000 га, 

розташовану ***, для ведення особистого селянського господарства; 

10) Хвальку М.М. на земельні ділянки загальною орієнтовною площею 

0,7800 га, для ведення особистого селянського господарства, а саме: 

0,5800 га, розташовану ***; 

0,2000 га, розташовану ***; 

11) Ящик А.В. на земельну ділянку орієнтовною площею 2,0000 га, 

розташовану ***, для ведення особистого селянського господарства; 

12) Пшеничному О.Ю. на земельну ділянку орієнтовною площею 2,0000 

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

13) Карповій Ю.Ю. на земельну ділянку орієнтовною площею 2,0000 га, 

розташовану ***, для ведення особистого селянського господарства;  

14) Барабашу В.В. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,2000 га, 

розташовану ***, для ведення особистого селянського господарства; 

15) Кулик Л.Г. на земельну ділянку загальною орієнтовною площею 

0,3500 га, а саме: 

0,1500 га, розташовану ***, для ведення особистого селянського 

господарства; 

0,2000 га, розташовану за адресою: ***, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

16) Стеценко Т.В. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,7600 га, 

розташовану ***, для ведення особистого селянського господарства; 

17) Фесині Ю.В. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,1500 га, 

розташовану ***, для ведення особистого селянського господарства; 

18) Калініченку М.М. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,1800 га, 

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

19) Скорику Е.В. на земельну ділянку орієнтовною площею 2,0000 га, 

розташовану ***, для ведення особистого селянського господарства; 

20) Проценко М.П. на земельні ділянки загальною орієнтовною площею 

1,1000 га, для ведення особистого селянського господарства, а саме: 

0,3000 га, розташовану ***; 

0,8000 га, розташовану ***; 

21) Зубенко Р.В. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,2500 га, 

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



22) Ільєнко Г.А. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,3700 га, 

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

23) Грипасю М.І. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,1800 га, 

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

будинку, господарських будівель та споруд; 

24) Березовській Ю.С. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,5000 га, 

розташовану ***, для ведення особистого селянського господарства; 

25) Давидову О.В. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,5000 га, 

розташовану ***, для ведення особистого селянського господарства; 

26) Тесленко А.І. на  земельну  ділянку орієнтовною площею 1,0000 га, 

розташовану ***, для ведення особистого селянського господарства; 

27) Кінашу О.В. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,5000 га, 

розташовану ***, для ведення особистого селянського господарства; 

28) Реві С.А. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,2000 га, 

розташовану ***, для ведення особистого селянського господарства; 

29) Школяру В.О. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,8000 га, 

розташовану ***, для ведення особистого селянського господарства; 

30) Грищенку Ю.С. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,5000 га, 

розташовану ***, для ведення особистого селянського господарства; 

31) Оверченку С.В. на земельну ділянку орієнтовною площею 1,2500 га, 

розташовану ***, для ведення особистого селянського господарства; 

32) Оверченко Л.А. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,8000 га, 

розташовану ***, для ведення особистого селянського господарства; 

33) Раєвській Н.М. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,4500 га, 

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

34) Мельниченку В.А. на земельну ділянку орієнтовною площею 1,4000 га, 

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

35) Бабаку О.В. на земельну ділянку орієнтовною площею 2,0000 га, 

розташовану ***, для ведення особистого селянського господарства; 

36) Кошлаченко М.О. на земельну ділянку орієнтовною площею 2,0000 га, 

розташовану ***, для ведення особистого селянського господарства; 

37) Колісник І.М.  на земельну ділянку орієнтовною площею 2,0000 га, 

розташовану ***, для ведення особистого селянського господарства; 

38) Лимаренку О.О. на земельну ділянку орієнтовною площею 2,0000 га, 

***, для ведення особистого селянського господарства; 

39) Журило Н.І. на земельну ділянку орієнтовною площею 1,8000 га, 

розташовану ***, для ведення особистого селянського господарства; 

40) Вовк Л.В. на земельну ділянку орієнтовною площею 1,5000 га, 

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

41) Радюкевич Н.О. на земельну ділянку орієнтовною площею 2,0000 га, 

розташовану ***, для ведення особистого селянського господарства; 

42) Шевчуку Р.В. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,1100 га, 

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

будинку, господарських будівель і споруд; 



43) Шматлай Г.І. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,1200 га, 

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

44) Мудренко Л.В. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0400 га, 

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

45) Кузьменко М.І. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,1000 га, 

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

будинку, господарських будівель і споруд; 

46) Рущук Т.М. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,3000га., 

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

47) Стадніченко В.В. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,1000 га, 

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

будинку, господарських будівель і споруд; 

48) Шокотьку О.І. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,1184 га, 

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

49) Кудрявцеву О.О. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,1000 га, 

розташовану ***, для індивідуального дачного будівництва; 

50) Бондарєвій О.М. на земельну ділянку орієнтовною площею 2,0000 га, 

розташовану ***, для ведення особистого селянського господарства; 

51) Ставничій О.Л. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,3500 га, 

розташовану ***, для ведення особистого селянського господарства; 

52) Гавриленко А.М. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,1000 га, 

розташовану ***, для ведення особистого селянського господарства; 

53) Дронишинець Л.С. на земельну ділянку орієнтовною площею 2,0000 

га, розташовану ***, із земельної ділянки з кадастровим номером ***, для 

ведення особистого селянського господарства. 

2. Зобов’язати громадян Лащевського О.О., Захарченка В.М.,               

Бардіка О.І.,Бардіка І.І., Дядюна О.В., Янчевську Я.Я., Дінець Л.М.,       

Никоненка Б.Б.,  Онопрієнко О.В., Хвалька М.М., Ящик А.В., Пшеничного О.Ю., 

Карпову Ю.Ю., Барабаша В.В., Кулик Л.Г., Стеценко Т.В., Фесину Ю.В., 

Калініченка М.М., Скорика Е.В., Проценко М.П., Зубенко Р.В., Ільєнко Г.А., 

Грипася М.І., Березовську Ю.М., Давидова О.В., Тесленко А.І., Кінаша О.В., 

Реву С.А., Школяра В.О., Грищенка Ю.С., Оверченка С.В., Оверченко Л.А., 

Раєвську Н.М., Мельниченка В.А., Бабака О.В., Кошлаченко М.О., Колісник 

І.М., Лимаренка О.О., Журило Н.І., Вовк Л.В., Радюкевич Н.О., Шевчука Р.В., 

Шматлай Г.І., Мудренко Л.В., Кузьменко М.І., Рущук Т.М., Стадніченко В.В., 

Шокотька О.І., Кудрявцева О.О., Бондарєву О.М., Ставнич О.Л.,                  

Гавриленка О.М., Дронишинець Л.С. 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  Андрій СІМОНОВ 


