
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
сьомої сесії восьмого скликання 

 

 

24 лютого 2021 року № 174 

 

 

Про надання дозволів на виготовлення технічних документацій із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі                    

(на місцевості) громадянам 

 

 

Відповідно до пункту 34 частини першої 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 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) Панько О.Д., яка зареєстрована: ***, на земельну ділянку, розташовану 

за адресою: ***, орієнтовною площею 0,0703 га, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

2) Цикуновій С.О., яка зареєстрована: ***, на земельну ділянку, 

розташовану за адресою: ***, орієнтовною площею 0,0734 га, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

3) Кореневському Ю.Ю,, який зареєстрований: ***, на земельну ділянку, 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

4) Панченко Н.Ю., яка зареєстрована: ***, на земельну ділянку, 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

5) Музиченко В.М., яка зареєстрована: ***, на земельну ділянку, 

розташовану за адресою: ***, орієнтовною площею 0,0373 га, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 



6) Первун Н.О., яка зареєстрована: ***, на земельну ділянку, розташовану 

за адресою: ***, орієнтовною площею 0,0736 га, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

2. Зобов’язати громадян Панько О.Д., Цикунову С.О.,                  

Кореневського Ю.Ю., Панченко Н.Ю., Музиченко В.М., Первун Н.О. 

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 Мельниченка М.В., відділ із 

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

постійну комісію з питань земельних відносин та охорони природи                     

(Гусак О.М.). 

 

 

 

Виконувач обов’язків  

міського голови С.ПАЗЮК 

 


