
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
сорок восьмої сесії шостого скликання 

 

 

26 червня 2015 року           № 108 

 

 

Про надання дозволів на виготовлення технічних документацій із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі  

(на місцевості) громадянам 

 

 

 

Відповідно до пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“, статей 12, 116 Земельного кодексу України, статті 30 

Закону України „Про землеустрій“, враховуючи висновки постійної комісії з 

питань земельних відносин та екології, на підставі поданих документів, міська 

рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

надати дозволи на розробку технічних документацій із землеустрою щодо 

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

громадянам:  

Примушко Т.М., яка проживає: вул. ***, на земельну ділянку по *** 

площею 0,0878 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд. 

Сухомозькому О.М., який проживає: вул. ***, на земельну ділянку по *** 

площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд. 

Кібкалу А.К., який проживає: вул. ***, на земельну ділянку по *** площею 

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд. 

Приворській Р.М., яка проживає: вул. ***, на земельну ділянку по *** 

площею 0,0348 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд. 

Московчук І.Г., яка проживає: вул. ***, на земельну ділянку по *** 

площею 0,0600 га для ведення особистого селянського господарства. 
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Трофіменку Т.Л., який проживає: вул. ***, на земельну ділянку по *** 

площею 0,0334 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд. 

Бутвіну Ю.К., який проживає: вул. ***, на земельну ділянку по *** 

площею 0,00292 га (гараж № 2) для будівництва індивідуальних гаражів. 

Макаренку О.В., який проживає: вул. ***, на земельну ділянку по *** 

площею 0,0682 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд. 

Совенко Н.В., яка проживає: вул. ***, на земельну ділянку по *** площею 

0,0653 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд. 

Курєпіну В.Г., який проживає: вул. ***, Вовк Т.В., яка проживає: вул. ***, 

на земельну ділянку по *** площею 0,0883 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

 

 

 

 

Міський голова             О.РЯБОКОНЬ 
 


