
 

 

 

 

 

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
дванадцятої  сесії сьомого скликання 

 

 

28 липня 2016 року          № 197  

 

 

Про надання дозволів на виготовлення технічних документацій із землеустрою 

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

місцевості) громадянам для будівництва індивідуальних гаражів 

 

 

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 містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, 

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: 

Вініченку А.В., який зареєстрований: ***  на земельну ділянку 

орієнтовною площею 0,0040 га, розташовану за адресою: *** для будівництва 

індивідуального гаража; 

Барабаш І.Л., яка зареєстрована: *** на земельну ділянку орієнтовною 

площею  0,0048 га, розташовану за адресою: ***  для будівництва 

індивідуального гаража; 

Турецькому М.І., який зареєстрований: ***  на земельну ділянку 

орієнтовною площею  0,0047 га, розташовану за адресою: *** для будівництва 

індивідуального гаража; 

Вініченку А.В., який зареєстрований: ***  на земельну ділянку 

орієнтовною площею 0,0045 га, розташовану за адресою: *** для будівництва 

індивідуального гаража; 

Козіній Г.П., яка зареєстрована: ***  на земельну ділянку орієнтовною 

площею  0,0034 га, розташовану за адресою: *** для будівництва 

індивідуального гаража; 



Федоровій Л.К., яка зареєстрована: ***  на земельну ділянку орієнтовною 

площею  0,0030 га, розташовану за адресою: *** для будівництва 

індивідуального гаража; 

Смірновій А.І., яка зареєстрована: *** на земельну ділянку орієнтовною 

площею  0,0035 га, розташовану за адресою: *** для будівництва 

індивідуального гаража; 

Малюкіній Н.В., яка зареєстрована: ***  на земельну ділянку орієнтовною 

площею  0,0040 га, розташовану за адресою: *** для будівництва 

індивідуального гаража; 

Яцуну О.А., який зареєстрований: ***  на земельну ділянку орієнтовною 

площею  0,0028 га, розташовану за адресою: *** для будівництва 

індивідуального гаража; 

Афанасенко С.О., яка зареєстрована: *** на земельну ділянку 

орієнтовною площею  0,0039 га, розташовану  за адресою: ***  для будівництва 

індивідуального гаража; 

Порві Т.Т., яка зареєстрована: ***  на земельну ділянку орієнтовною 

площею  0,0032 га, розташовану за адресою: *** для будівництва 

індивідуального гаража; 

Селезьку О.С., який зареєстрований: ***  на земельну ділянку 

орієнтовною площею  0,0041 га, розташовану за адресою: *** для будівництва 

індивідуального гаража. 

 

 

 

 

Міський голова                О.РЯБОКОНЬ 

 

 

 

 

 

 


