
 
 
                                                                                   
  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
п’ятнадцятої сесії восьмого скликання 

 
 
29 вересня 2021 року № 729 
 
Про затвердження учасникам бойових дій проєктів землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  
 
 

Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України „Про 
місцеве самоврядування в Україні“, статей 12, 116, 121, 186 Земельного кодексу 
України, статті 30 Закону України „Про землеустрій“, враховуючи висновки 
постійної комісії з питань земельних відносин та охорони природи, на підставі 
поданих документів, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити учасникам бойових дій проєкти землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства, а саме: 

1) Паламарчуку Ю.В. на земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий 
номер ***), розташовану ***, для ведення особистого селянського 
господарства; 

2) Циганковій М.Д. на земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий 
номер ***), розташовану ***, для ведення особистого селянського 
господарства; 

3) Плошку В.Ю. на земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий 
номер ***), розташовану ***, для ведення особистого селянського 
господарства; 

4) Павловському О.А. на земельну ділянку площею 2,0000 га 
(кадастровий номер ***), розташовану ***, для ведення особистого селянського 
господарства; 

5) Полежаєву В.О. на земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий 
номер ***), розташовану ***, для ведення особистого селянського 
господарства; 

6) Вороньку В.В. на земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий 
номер ***), розташовану ***, для ведення особистого селянського 
господарства; 



7) Морозовій С.О. на земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий 
номер ***), розташовану ***, для ведення особистого селянського 
господарства; 

8) Корчемному Є.Ю. на земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий 
номер ***), розташовану ***, для ведення особистого селянського 
господарства; 

9) Башлай О.В. на земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий 
номер ***), розташовану ***, для ведення особистого селянського 
господарства; 

10) Котенку В.В. на земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий 
номер ***), розташовану ***, для ведення особистого селянського 
господарства; 

11) Герескулу О.О. на земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий 
номер ***), розташовану ***, для ведення особистого селянського 
господарства; 

12) Бровар О.Ю. на земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий 
номер ***), розташовану ***, для ведення особистого селянського 
господарства; 

13) Стольцю В.В. на земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий 
номер ***), розташовану ***, для ведення особистого селянського 
господарства; 

14) Нечипоруку Б.Д. на земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий 
номер ***), розташовану ***, для ведення особистого селянського 
господарства; 

15) Суховерському С.В. на земельну ділянку площею 2,0000 га 
(кадастровий номер ***), розташовану ***, для ведення особистого селянського 
господарства; 

16) Голубенку С.А. на земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий 
номер ***), розташовану ***, для ведення особистого селянського 
господарства; 

17) Дорошенку І.О. на земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий 
номер ***), розташовану ***, для ведення особистого селянського 
господарства; 

18) Радченку Ю.Ю. на земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий 
номер ***), розташовану ***, для ведення особистого селянського 
господарства; 

19) Луценку Б.Ю. на земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий 
номер ***), розташовану ***, для ведення особистого селянського 
господарства; 

20) Степанюку О.М. на земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий 
номер ***), розташовану ***, для ведення особистого селянського 
господарства; 

21) Савченку С.С. на земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий 
номер ***), розташовану ***, для ведення особистого селянського 
господарства; 



22) Шкоді Т.Л. на земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий номер 
***), розташовану ***, для ведення особистого селянського господарства; 

23) Масленку В.М. на земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий 
номер ***), розташовану ***, для ведення особистого селянського 
господарства; 

24) Ступці Я.В. на земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий 
номер ***), розташовану ***, для ведення особистого селянського 
господарства; 

25) Тищенку О.О. на земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий 
номер ***), розташовану ***, для ведення особистого селянського 
господарства; 

26) Федорову Д.О. на земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий 
номер ***), розташовану ***, для ведення особистого селянського 
господарства; 

27) Мовчану Д.О. на земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий 
номер ***), розташовану ***, для ведення особистого селянського 
господарства; 

28) Сердюку О.М. на земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий 
номер ***), розташовану ***, для ведення особистого селянського 
господарства; 

29) Шкляренку В.Б. на земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий 
номер ***), розташовану ***, для ведення особистого селянського 
господарства; 

30) Запорожцю О.С. на земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий 
номер ***), розташовану ***, для ведення особистого селянського 
господарства; 

31) Гриценку О.С. на земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий 
номер ***), розташовану ***, для ведення особистого селянського 
господарства; 

32) Ковтуну В.В. на земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий 
номер ***), розташовану ***, для ведення особистого селянського 
господарства; 

33) Крикливому Я.Ф. на земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий 
номер ***), розташовану ***, для ведення особистого селянського 
господарства; 

34) Хрєнову Ю.О. на земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий 
номер ***), розташовану ***, для ведення особистого селянського 
господарства; 

35) Журавленку С.В. на земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий 
номер ***), розташовану ***, для ведення особистого селянського 
господарства; 

36) Діляченку О.І. на земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий 
номер ***), розташовану ***, для ведення особистого селянського 
господарства; 



37) Мільку С.О. на земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий 
номер ***), розташовану ***, для ведення особистого селянського 
господарства; 

38) Андрієнку О.І. на земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий 
номер ***), розташовану ***, для ведення особистого селянського 
господарства; 

39) Деляченку В.І. на земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий 
номер ***), розташовану ***, для ведення особистого селянського 
господарства; 

40) Заруднюку В.В. на земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий 
номер ***), розташовану ***, для ведення особистого селянського 
господарства; 

41) Діжуку В.А. на земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий 
номер ***), розташовану ***, для ведення особистого селянського 
господарства; 

42) Буровцеву С.І. на земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий 
номер ***), розташовану ***, для ведення особистого селянського 
господарства; 

43) Кондратенку О.М. на земельну ділянку площею 2,0000 га 
(кадастровий номер ***), розташовану ***, для ведення особистого селянського 
господарства; 

44) Даниленку М.П. на земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий 
номер ***), розташовану ***, для ведення особистого селянського 
господарства; 

45) Батраку С.І. на земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий 
номер ***), розташовану ***, для ведення особистого селянського 
господарства; 

46) Сурмилу В.М. на земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий 
номер ***), розташовану ***, для ведення особистого селянського 
господарства; 

47) Захарченку М.В. на земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий 
номер ***), розташовану ***, для ведення особистого селянського 
господарства; 

48) Ващенку В.М. на земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий 
номер ***), розташовану ***, для ведення особистого селянського 
господарства; 

49) Козлову С.Г. на земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий 
номер ***), розташовану ***, для ведення особистого селянського 
господарства; 

50) Кравченку А.М. на земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий 
номер ***), розташовану ***, для ведення особистого селянського 
господарства; 

51) Сальницькому В.В. на земельну ділянку площею 2,0000 га 
(кадастровий номер ***), розташовану ***, для ведення особистого селянського 
господарства; 



52) Кадурі М.М. на земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий 
номер ***), розташовану ***, для ведення особистого селянського 
господарства; 

53) Шпаку В.М. на земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий 
номер ***), розташовану ***, для ведення особистого селянського 
господарства; 

54) Ступаку В.Г. на земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий 
номер ***), розташовану ***, для ведення особистого селянського 
господарства; 

55) Тарасову О.Г. на земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий 
номер ***), розташовану ***, для ведення особистого селянського 
господарства; 

56) Богачову О.М. на земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий 
номер ***), розташовану ***, для ведення особистого селянського 
господарства; 

57) Загорульку Я.С. на земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий 
номер ***), розташовану ***, для ведення особистого селянського 
господарства; 

58) Мельниченку О.А. на земельну ділянку площею 2,0000 га 
(кадастровий номер ***), розташовану ***, для ведення особистого селянського 
господарства; 

59) Паєвському С.М. на земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий 
номер ***), розташовану ***, для ведення особистого селянського 
господарства; 

60) Божку О.О. на земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий 
номер ***), розташовану ***, для ведення особистого селянського 
господарства; 

61) Зарецькому В.І. на земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий 
номер ***), розташовану ***, для ведення особистого селянського 
господарства; 

62) Зубенку В.В. на земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий 
номер ***), розташовану ***, для ведення особистого селянського 
господарства. 

2. Передати громадянам Паламарчуку Ю.В., Циганковій М.Д.,        
Плошку В.Ю., Павловському О.А., Полежаєву В.О., Вороньку В.В.,    
Морозовій С.О., Корчемному Є.Ю., Башлай О.В., Котенку В.В.,            
Герескулу О.О., Бровар О.Ю., Стольцю В.В., Нечипоруку Б.Д.,     
Суховерському С.В., Голубенку С.А., Дорошенку І.О., Радченку Ю.Ю., 
Луценку Б.Ю., Степанюку О.М., Савченку С.С., Шкоді Т.Л.,                  
Масленку В.М., Ступці Я.В., Тищенку О.О., Федорову Д.О.,                     
Мовчану Д.О., Сердюку О.М., Шкляренку В.Б., Запорожцю О.С.,           
Гриценку О.С., Ковтуну В.В., Крикливому Я.Ф., Хрєнову Ю.О.,         
Журавленку С.В., Діляченку О.І., Мільку С.О., Андрієнку О.І., Деляченку В.І., 
Заруднюку В.В., Діжуку В.А., Буровцеву С.І., Кондратенку О.М.,         
Даниленку М.П., Батраку С.І., Сурмилу В.М., Захарченку М.В., Ващенку В.М., 



Козлову С.Г., Кравченку А.М., Сальницькому В.В., Кадурі М.М., Шпаку В.М., 
Ступаку В.Г., Тарасову О.Г., Богачову О.М., Загорульку Я.С.,          
Мельниченку О.А., Паєвському С.М., Божку О.О., Зарецькому В.І.,         
Зубенку В.В. дані земельні ділянки безоплатно в приватну власність.  

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 


