
 

 

                                                                                   

  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

                                        РІШЕННЯ                  
двадцятої сесії сьомого скликання 

                                                        

 

28 лютого 2017 року                                                                          № 26 

 

 

Про надання дозволу Пирятинській міській раді на розробку технічних 

документацій із землеустрою на земельні ділянки під об’єктами комунальної 

власності  

 

Відповідно до пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

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

враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань містобудування, 

будівництва, земельних відносин та охорони природи, на підставі поданих 

документів міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл Пирятинській міській раді на розробку технічних 

документацій  із землеустрою на земельні ділянки під об’єктами комунальної 

власності в межах населених пунктів Пирятинської міської ради,  а саме: 

Пирятинська міська рада - вул.Соборна, 21, м. Пирятин Полтавської 

області; 

ДНЗ „Пролісок“ – вул.Січових Стрільців, 77, м. Пирятин Полтавської 

області; 

ДНЗ „Берізка“ – вул.Абаканська, 54, м. Пирятин Полтавської області; 

ДНЗ „Сонечко“ – вул.Полтавська, 9, м. Пирятин Полтавської області; 

ДНЗ „Ромашка“ – вул.Коцюбинського, 35, м. Пирятин Полтавської 

області; 

ДНЗ „Червона Шапочка“ – вул.Ярмаркова, 71, м. Пирятин Полтавської 

області; 

Пирятинська станція юних техніків – вул.Січових Стрільців, 34,                         

м. Пирятин Полтавської області; 

Пирятинська дитячо-юнацька спортивна школа – вул.Визволення, 2Б,                        

м. Пирятин Полтавської області; 

Пирятинська школа естетичного виховання – вул.Соборна, 57,                              

м. Пирятин Полтавської області; 



Пирятинський краєзнавчий музей – вул.Пушкіна, 47, м.Пирятин 

Полтавської області; 

Пирятинський ліцей – вул.Визволення, 2А, м.Пирятин Полтавської 

області; 

Пирятинська зш I-III ст. №4 – вул.Європейська, 2А, вул.Соборна, 36, 

м.Пирятин Полтавської області; 

Пирятинська зш I-III ст. №6 – вул.Гагаріна, 84, м.Пирятин Полтавської 

області; 

Пирятинська зш I-II ст. №1 – вул.Зоряна, 116, м.Пирятин Полтавської 

області; 

Калиномостівська зш І-ІІ ст. – вул.Тімірязєва, 14, с.Калинів Міст 

Пирятинського району Полтавської області; 

Калиновомостівський сільський будинок культури – вул.Тімірязєва, 5,              

с. Калинів Міст Пирятинського району Полтавської області; 

Олександрівський сільський клуб – вул.Центральна, 3, с. Олександрівка 

Пирятинського району Полтавської області; 

адміністративне приміщення с.Олександрівка – вул.Центральна, 6,                       

с. Олександрівка Пирятинського району Полтавської області. 

2. Уповноважити відділ із земельних та екологічних питань виконкому 

міської ради  (Стадник Є.В. ) розроблені технічні документації із землеустрою 

подати на затвердження сесії міської ради.  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Вараву М.В., відділ із 

земельних та екологічних питань виконкому міської ради (Стадник Є.В.) та 

постійну комісію міської ради з питань містобудування, будівництва, 

земельних відносин та охорони природи (Войпанюк В.К.) 

 

 

 

Міський голова                    О.РЯБОКОНЬ 


