
 

 

        

 

 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
тридцять дев’ятої сесії сьомого скликання 

 

06 червня 2018 року № 182 

 

 

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 25 Закону України „Про землеустрій“, враховуючи висновки постійної 

комісії міської ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин 

та охорони природи, на підставі поданих документів міська рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозволи на розробку технічних документацій із землеустрою 

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

місцевості) громадянам: 

1) Дорошенко В.М., яка зареєстрована: ***, на земельну ділянку 

орієнтовною площею 0,0430 га, розташовану за адресою: ***, для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

2) Трощенко Т.Я., яка зареєстрована: ***, на земельну ділянку 

орієнтовною площею 0,0575 га, розташовану за адресою: ***, для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

3) Батраку В.О., який зареєстрований: ***, на земельну ділянку 

орієнтовною площею 0,0388 га, розташовану за адресою: ***, для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

4) Зігорі О.М., який зареєстрований: ***, на земельну ділянку 

орієнтовною площею 0,0266 га, розташовану за адресою: ***, для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

5) Зігорі О.М., який зареєстрований: ***, на земельну ділянку, 

розташовану за адресою: вул.Абаканська, 45, м.Пирятин Полтавської області, 

орієнтовною площею 0,1189 га, а саме: 



 

 

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд; 

0,0189 га для ведення особистого селянського господарства; 

6) Порядинському О.С., який зареєстрований: ***, на земельну ділянку 

орієнтовною площею 0,0598 га, розташовану за адресою: ***, для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

7) Лещенку А.М., який зареєстрований: ***, на земельну ділянку 

орієнтовною площею 0,1000 га, розташовану за адресою: ***, для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

8) Любарець О.І., яка зареєстрована: ***, на земельну ділянку 

орієнтовною площею 0,2500 га, розташовану за адресою: ***, для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

9) Ярмоленку В.М., який зареєстрований: ***, на земельну ділянку 

орієнтовною площею 0,1000 га, розташовану за адресою: ***, для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

2. Зобов’язати громадян Дорошенко В.М., Трощенко Т.Я.,               

Батрака В.О., Зігору О.М., Порядинського О.С., Лещенка А.М., Любарець О.І., 

Ярмоленка В.М. виготовлені технічні документації 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 


