
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
девʼятої позачергової сесії восьмого скликання 

 

16 квітня 2021 року № 390 

 

Про надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

 

Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні“, статей 12, 116,118,121,122,134 Земельного 

кодексу України, статті 50 Закону України „Про землеустрій“, враховуючи 

висновки та рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин та 

охорони природи, на підставі поданих документів, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозволи на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянам: 

1) Присяжнюку Л.С. на земельну ділянку орієнтовною площею 2,0000 га, 

розташовану за адресою: ***, для ведення особистого селянського господарства; 

2) Малько С.І. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,6500 га, 

розташовану за адресою: ***, для ведення особистого селянського господарства; 

3) Мусійчук Г.А. на земельну ділянку орієнтовною площею 2,0000 га, 

розташовану за адресою: ***, для ведення особистого селянського господарства; 

4) Мусійчуку В.В. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,4200 га, 

розташовану за адресою: ***, для ведення особистого селянського господарства; 

5) Капштик Л.М. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,6500 га, 

розташовану за адресою: ***, для ведення особистого селянського господарства; 

6) Пустовгар Т.М. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0903 га, 

розташовану за адресою: ***, для ведення особистого селянського господарства; 

7) Федоренко Л.А. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,2300 га, 

розташовану за адресою: ***, для ведення особистого селянського господарства; 

8) Тимошенку В.І. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,1000 га, 

розташовану за адресою: ***, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд; 

9) Приймаку О.В., Приймаку С.В. на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,6900 га, розташовану ***, для ведення особистого селянського 

господарства; 



10) Ковтонюк Н.В. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,2000 га, 

розташовану за адресою: ***, для ведення особистого селянського господарства; 

11) Кінашу В.М. на земельні ділянки орієнтовною площею 0,3000 га, 

розташовані за адресою: ***, а саме: 

орієнтовною площею 0,0500 га, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд; 

орієнтовною площею 0,2500 га, для ведення особистого селянського 

господарства; 

12) Павличенко О.В. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,4700 га, 

розташовану за адресою: ***, для ведення особистого селянського господарства; 

13) Левковичу С.М. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,3400 га, 

розташовану за адресою: ***, для ведення особистого селянського господарства; 

14) Никоненко Л.А. на земельну ділянку площею 0,0800 га, розташовану 

***, для ведення особистого селянського господарства. 

2. Зобов’язати громадян Присяжнюка Л.С., Малька С.І., Мусійчук Г.А., 

Мусійчука В.В., Капштик Л.М., Пустовгар Т.М., Федоренко Л.А.,          

Тимошенка В.І., Приймака О.В., Приймака С.В., Ковтонюк Н.В., Кінаша В.М.,       

Павличенко О.В., Левковича С.М., Никоненко Л.А. виготовлені проєкти 

землеустрою подати на затвердження сесії Пирятинської 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.). 

 

 

 

Міський голова  А.СІМОНОВ 


