
 

 

                                                                                   

  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ  

тринадцятої сесії восьмого скликання 

 

 

28 липня 2021 року № 619 

 

 

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 дозвіл на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів громадянам: 

1) Скибі О.М. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0039 га, 

розташовану за адресою: ***; 

2) Носко О.М. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0024 га, 

розташовану за адресою: ***; 

3) Донській Л.Г. на земельні ділянки орієнтовними площами 0,0024 га 

кожна, розташовані за адресою: ***; 

4) Офіленку Г.В. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0030 га, 

розташовану за адресою: ***; 

5)  Вовку Є.В. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0024 га, 

розташовану за адресою: ***; 

6) Макаренко Ю.Є. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0030 га, 

розташовану за адресою: ***; 

7)  Данильченку В.С. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0032 га, 

розташовану за адресою: ***; 

8)  Мартиненку П.М. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0032 га, 

розташовану за адресою: ***; 

9)  Баглаю М.М. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0032 га, 

розташовану за адресою: ***; 



10) Гільову В.В. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0040 га, 

розташовану за адресою: ***; 

11) Саю О.В. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0045 га, 

розташовану за адресою: ***; 

12) Дорошенку В.О. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0032 га, 

розташовану за адресою: ***; 

13) Опанасенку В.Є. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0032 га, 

розташовану за адресою: ***. 

2. Зобов’язати громадян Скибу О.М., Носко О.М., Донську Л.Г.,   

Офіленка Г.В., Вовка Є.В., Макаренко Ю.Є., Данильченка В.С.,         

Мартиненка П.М., Баглая М.М., Гільова В.В., Сая О.В., Дорошенка В.О., 

Опанасенка В.Є. 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 


