
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
тридцять четвертої позачергової сесії восьмого скликання 

 

19 серпня 2022 року № 287 

 

Про затвердження переможців конкурсів проєкту ЄС „Розбудова ланцюжків 

доданої вартості у молочному та ягідному кластерах Пирятинської громади для 

розширення економічних можливостей молоді і сільських жителів та еко - 

орієнтованого зростання“ в Компоненті 1. Розвиток підприємства в садівництві, 

ягідництві, молочному тваринництві, тощо 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, враховуючи Протокол № 5 комісії з відбору учасників проєкту ЄС 

„Розбудова ланцюжків доданої вартості у молочному та ягідному кластерах 

Пирятинської громади для розширення економічних можливостей молоді і 

сільських жителів та еко- орієнтованого зростання“ в Компоненті 1. Розвиток 

підприємства в садівництві, ягідництві, молочному тваринництві, тощо від 

15.08.2022 та Протокол № 6 від 16.08.2022, висновки та рекомендації постійних 

комісій, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити переможців додаткового конкурсу проєкту ЄС „Розбудова 

ланцюжків доданої вартості у молочному та ягідному кластерах Пирятинської 

громади для розширення економічних можливостей молоді і сільських жителів та 

еко-орієнтованого зростання“ в Компоненті 1. Розвиток підприємства в 

садівництві, ягідництві, молочному тваринництві, тощо, в частині започаткування 

тепличного мікро-бізнесу на овочево-ягідних плантаціях із застосуванням 

технології крапельного зрошення, визначених комісією з відбору учасників 

(додається). 

2. Затвердити переможців конкурсу проєкту ЄС „Розбудова ланцюжків 

доданої вартості у молочному та ягідному кластерах Пирятинської громади для 

розширення економічних можливостей молоді і сільських жителів та еко-

орієнтованого зростання“ в Компоненті 1. Розвиток підприємства в садівництві, 

ягідництві, молочному тваринництві, тощо, в частині створення 1 мобільного 

сховища зерна загальною ємністю 4000 тон, які визначені комісією з відбору 

учасників (додається).  

3. Затвердити переможців конкурсу проєкту ЄС „Розбудова ланцюжків 

доданої вартості у молочному та ягідному кластерах Пирятинської громади для 

розширення економічних можливостей молоді і сільських жителів та еко- 



орієнтованого зростання“ в Компоненті 1. Розвиток підприємства в садівництві, 

ягідництві, молочному тваринництві, тощо, в частині створення об’єктів щодо 

заготівлі палива для зерносушарки, а також сіна, соломи для тваринницької галузі 

у складі прес – підбирача тюкового, які визначені комісією з відбору учасників 

(додається). 

4. Зобовʼязати групу з реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги 

Комунального підприємства „Агенція розвитку Пирятинської громади“ (Солдатова 

І.В.) провести роботу по укладенню Меморандумів про співпрацю та партнерство, 

договорів безоплатного користування майном (позички) з переможцями конкурсів 

на період дії Проєкту. 

5. Зобов’язати переможців конкурсів: ТОВ „Леляківське“ (Ящик О.М.), ФГ 

„Щедрий Рік“ (Котенко С.М.) під час реалізації Проєкту: 

забезпечити належне користування майном; 

створити 2-4 нових робочих місця; 

забезпечити співфінансування витрат на придбання майна шляхом 

перерахування коштів на рахунок КП „Агенція розвитку Пирятинської громади“ 

відповідно до умов, зазначених у Меморандумах про співфінансування та 

партнерство; 

забезпечити надання пільгових послуг особам, що мають статус учасника 

АТО, ООС, військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях 

проти агресії російської федерації. 

6. Відповідно до пункту 7.5 Додатку II. УГОДИ ПРО ФІНАНСУВАННЯ - 

ЗОВНІШНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ - ENI/2021/430-302 

визнати переможців конкурсів: ТОВ „Леляківське“ (Ящик О.М.), ФГ „Щедрий 

Рік“ (Котенко С.М.) кінцевими бенефіціарами Проєкту. 

7. Комунальному підприємству „Агенція розвитку Пирятинської громади“ 

(Новіков О.О.) по завершенню дії проєкту (01.02.2025), за умови виконання 

зобов’язань, передбачених Меморандумами про співпрацю та партнерство, 

передати обладнання придбане за кошти Проєкту кінцевим бенефіціарам, 

зазначеним у пункті 7 цього рішення. 

8. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

з питань діяльності виконкому міської ради Мельниченка М.В. та постійну комісію 

з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

підприємництва та комунальної власності (Тристан О.В.). 

 

 

 

Міський голова Андрій СІМОНОВ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішення тридцять четвертої 

позачергової сесії 

Пирятинської міської ради 

восьмого скликання 

19 серпня 2022 року № 287 

Переможці 

додаткового конкурсу проєкту ЄС „Розбудова ланцюжків доданої вартості у 

молочному та ягідному кластерах Пирятинської громади для розширення 

економічних можливостей молоді і сільських жителів та еко-орієнтованого 

зростання“ в Компоненті 1. Розвиток підприємства в садівництві, ягідництві, 

молочному тваринництві, тощо, в частині започаткування тепличного мікро-

бізнесу на овочево-ягідних плантаціях із застосуванням технології крапельного 

зрошення, визначені комісією з відбору учасників  
 

№ 

п/п 

П.І.Б. Адреса проживання 

1. Костяний Олександр 

Станіславович 

*** 

2. Коломієць Лариса Михайлівна *** 

3. Стадник Євгеній Васильович  *** 

4. Данильченко Оксана 

Анатоліївна 

*** 

5. Семісалова Наталія 

Олександрівна  

*** 

6.  Криворучко Алла Григорівна *** 

7. Щербина Ольга Анатоліївна *** 

8. Красоха Наталія Олегівна  *** 

9. Чуб Володимир Іванович *** 

10. Литовченко Микола 

Олександрович 

*** 

11. Зуєв Сергій Вікторович *** 

12. Повшедна Алла Миколаївна *** 

13. Дем’яненко Ярослав 

Олександрович  

*** 

14. Коваль Микола Ісакович *** 

15. Кузьменко Ольга Віталіївна *** 

16. Бондарь Катерина Іванівна *** 

17. Бугайов Віктор Миколайович *** 

18. Бойко Ніна Григорівна *** 

19. Запара Наталія Анатоліївна *** 
 

 

Міський голова  Андрій СІМОНОВ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішення тридцять четвертої 

позачергової сесії 

Пирятинської міської ради 

восьмого скликання 

19 серпня 2022 року № 287 

 

 

 

Переможці 

конкурсу проєкту ЄС „Розбудова ланцюжків доданої вартості у молочному та 

ягідному кластерах Пирятинської громади для розширення економічних 

можливостей молоді і сільських жителів та еко - орієнтованого зростання“ в 

Компоненті 1. Розвиток підприємства в садівництві, ягідництві, молочному 

тваринництві, тощо, в частині створення 1 мобільного сховища зерна 

загальною ємністю 4000 тон, визначені комісією з відбору учасників 

 

 

 
 

№ 

п/п 

П.І.Б. Місцезнаходження підприємства, 

 ПІБ керівника 

1 ТОВ „Леляківське“ 

 

вул.Миру, 34-Б, с.Кейбалівка,  

Лубенського району, 37033, 

Ящик О.М. 
 

 

 

 

Міський голова  Андрій СІМОНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішення тридцять четвертої 

позачергової сесії 

Пирятинської міської ради 

восьмого скликання 

19 серпня 2022 року № 287 

 

 

Переможці 

конкурсу проєкту ЄС „Розбудова ланцюжків доданої вартості у молочному та 

ягідному кластерах Пирятинської громади для розширення економічних 

можливостей молоді і сільських жителів та еко - орієнтованого зростання“ в 

Компоненті 1. Розвиток підприємства в садівництві, ягідництві, молочному 

тваринництві, тощо, в частині створення об’єктів щодо заготівлі палива для 

зерносушарки, а також сіна, соломи для тваринницької галузі у складі прес – 

підбирача тюкового, які визначені комісією з відбору учасників 

 

 
 

№ 

п/п 

П.І.Б. Місцезнаходження підприємства, 

 ПІБ керівника 

1 ФГ „Щедрий рік“ 

 

вул.Центральна, буд.16, с.Березова 

Рудка, Лубенського району, 37040, 

Котенко С.М. 
 

 

 

 

Міський голова  Андрій СІМОНОВ 


