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Про погодження проектів 
землеустрою щодо встановлення 
(зміни) меж села Черкащани,  села 
Писарівка, села Безводівка, села 
Петрівка та села Мокрії 
Черкащанської сільської ради 
Миргородського району 
Полтавської області 
 
 
          Відповідно до статей 2, 6, 13, 21, 41 Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації», статей 13, 20, 22, 25, 26, 46 Закону України «Про 
землеустрій», статей 17, 173, 174, 186 Земельного кодексу України, статті 46 
Закону України «Про землеустрій», розглянувши клопотання Черкащанської 
сільської ради від 08.05.2019 № 201, проекти землеустрою щодо встановлення 
(зміни) меж села Черкащани,  села Писарівка, села Безводівка, села Петрівка та 
села Мокрії Черкащанської сільської ради Миргородського району Полтавської 
області, які розроблені ПП «УГП - ГРУП», враховуючи рішення двадцять 
сьомої сесії Черкащанської сільської ради сьомого скликання від 07.05.2019 
«Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 
населеного пункту с. Черкащани Черкащанської сільської ради Миргородського 
району Полтавської області», «Про погодження проекту землеустрою щодо 
встановлення (зміни) меж населеного пункту с. Писарівка Черкащанської 
сільської ради Миргородського району Полтавської області», «Про погодження 
проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту          
с. Безводівка Черкащанської сільської ради Миргородського району 
Полтавської області», «Про погодження проекту землеустрою щодо 
встановлення (зміни) меж населеного пункту с. Петрівка Черкащанської 
сільської ради Миргородського району Полтавської області», «Про погодження 
проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту           
с. Мокрії Черкащанської сільської ради Миргородського району Полтавської 
області»: 
 1. Погодити проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села 
Черкащани Черкащанської сільської ради Миргородського району Полтавської 
області. 



 
 
 2. Погодити проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села  
села Писарівка Черкащанської сільської ради Миргородського району 
Полтавської області. 

3. Погодити проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села  
села Безводівка Черкащанської сільської ради Миргородського району 
Полтавської області. 

4. Погодити проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села  
села Петрівка Черкащанської сільської ради Миргородського району 
Полтавської області. 

5. Погодити проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села  
села Мокрії Черкащанської сільської ради Миргородського району Полтавської 
області. 
 6. Рекомендувати Черкащанській сільській раді подати проекти 
землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села Черкащани,  села Писарівка, 
села Безводівка, села Петрівка та села Мокрії Миргородського району 
Полтавської області на затвердження відповідно до вимог чинного 
законодавства. 
 
 
 
 
 
 

            Голова 
 районної державної 
        адміністрації                                                                         Ю. КОВАЛЕНКО 
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