
 
 
                                                                                   
  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
дванадцятої сесії восьмого скликання 

 
30 червня 2021 року № 551 
 
Про надання громадянам дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів 

 
Відповідно до пункту 34 частини першої 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 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 для будівництва індивідуальних гаражів громадянам: 
1) Смірновій А.І. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0035 га, 

розташовану за адресою: ***; 
2) Яцуну О.А. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0028 га, 

розташовану за адресою: ***; 
3) Афанасенко С.О. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0039 га, 

розташовану за адресою: ***; 
4) Порві Т.Т. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0032 га, 

розташовану за адресою: ***; 
5) Селезьку О.С. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0041га, 

розташовану за адресою: ***; 
6) Алєксєєвій Л.А. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0032 га, 

розташовану за адресою: ***; 
7) Барабаш І.Л. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0048 га, 

розташовану за адресою: ***; 
8) Турецькому М.І. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0047 га, 

розташовану за адресою: ***; 
9) Козіній Г.П. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0034 га, 

розташовану за адресою: ***; 
10) Федоровій Л.К. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0030 га, 

розташовану за адресою: ***; 



11) Малюкіній Н.В. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0040 га, 
розташовану за адресою: ***; 

12) Вініченку А.В. на земельні ділянки орієнтовною площею 0,0045 га 
*** та орієнтовною площею 0,0040 га ***, розташованих за адресою: ***; 

13) Громік А.О. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0024 га, 
розташовану за адресою: ***; 

14) Баранову Д.С. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0024 га, 
розташовану за адресою: ***; 

15) Коломійцю М.В. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0024 га, 
розташовану за адресою: ***; 

16) Зубченку О.І. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0024 га, 
розташовану за адресою: ***; 

17) Суворову Д.О. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0024 га, 
розташовану за адресою: ***. 

2. Зобов’язати громадян Смірнову А.І., Яцуна О.А., Афанасенко С.О., 
Порву Т.Т., Селезька О.С., Алєксєєву Л.А., Барабаш І.Л., Турецького М.І., 
Козін Г.П., Федорову Л.К., Малюкіну Н.В., Вініченка А.В., Громік А.О., 
Баранова Д.С., Коломійця М.В., Зубченка О.І., Суворова Д.О. 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 Андрій СІМОНОВ 


