
 

 

                                                                                   

 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
сорок дев’ятої сесії сьомого скликання 

 

 

27 лютого 2019 року № 113 

 

 

Про надання дозволів учасникам бойових дій на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок за межами населених пунктів 

в адміністративних межах Пирятинської міської ради для ведення особистого 

селянського господарства 

 

 

Відповідно до пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

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

статті 50 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 учасникам бойових дій на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок за межами населених пунктів 

в адміністративних межах Пирятинської міської ради для ведення особистого 

селянського господарства, а саме: 

1) Гартвігу О.М., який зареєстрований: ***, орієнтовною площею 1,0000 

га; 

2) Сердюку С.М., який зареєстрований: ***, орієнтовною площею 1,0000 

га; 

3) Хандолі М.В., який зареєстрований: ***, орієнтовною площею 1,0000 

га; 

4) Фадєєву В.М., який зареєстрований: ***, орієнтовною площею 1,0000 

га; 

5) Коваленку І.О., який зареєстрований: ***, орієнтовною площею           

1,0000 га; 

6) Супруну В.В., який зареєстрований: ***, орієнтовною площею 1,0000 

га; 



7) Волошину Р.П., який зареєстрований: ***, орієнтовною площею 1,0000 

га; 

8) Власову О.Є., який зареєстрований: ***, орієнтовною площею 1,0000 

га; 

9) Руденку Г.А., який зареєстрований: ***, орієнтовною площею 1,0000 

га; 

10) Мачулі Щ.Щ., який зареєстрований: ***, орієнтовною площею 1,0000 

га; 

11) Шестакову О.В., який зареєстрований: ***, орієнтовною площею 

1,0000 га; 

12) Білявському О.О., який зареєстрований: ***, орієнтовною площею              

1,0000 га; 

13) Приходченку Д.М., який зареєстрований: ***, орієнтовною площею 

1,0000 га; 

14) Максютенку С.І., який зареєстрований: ***, орієнтовною площею 

1,0000 га; 

15) Яремченку І.І., який зареєстрований: ***, орієнтовною площею 1,0000 

га; 

16) Дудці В.О., який зареєстрований: ***, орієнтовною площею 1,0000 га; 

17) Білозерському О.В., який зареєстрований: ***, орієнтовною площею 

1,0000 га. 

2. 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 


