
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
сорокової сесії шостого скликання 

 

 

13 листопада 2014 року         № 217 

 

Про надання дозволів на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі  

(на місцевості) громадянам 

 

Відповідно до пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“, статей 12, 116 Земельного кодексу України, статті 

30 Закону України „Про землеустрій“, на підставі поданих документів міська 

рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

надати дозволи на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

громадянам: 

Бих Вірі Іванівні, яка проживає: пров. Миргородський, 37, м.Пирятин, на 

земельну ділянку площею 0,0726 га по пров. Миргородський, 37 в м.Пирятин 

для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 

Гришко Валентині Володимирівні, яка проживає: вул. Панфілова, 19,  

м.Пирятин, на земельну ділянку площею 0,0600 га по вул. Панфілова, 19  в 

м.Пирятин для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд. 

Шкурко Катерині Михайлівні, яка проживає: вул. Пушкіна, 45, кв.1, 

м.Пирятин, на земельну ділянку площею 0,1125 га по вул. Пушкіна, 45 кв.1 в 

м.Пирятин, в тому числі: 

0,10 га – для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд; 

0,0125 га – для ведення особистого селянського господарства. 

Литовченку Миколі Олександровичу, який проживає: вул. Маяковського, 

1А, м.Пирятин, на земельну ділянку площею 0,10 га по вул. Дзержинського, 42 

в м.Пирятин для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд. 

Кондратенко Валентині Григорівні, яка проживає: вул. Шевченка, 19,  

м.Пирятин, на земельну ділянку площею 0,2008 га по вул. Шевченка, 19  в 

м.Пирятин, в тому числі: 



0,10 га – для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд; 

0,1008 га – для ведення особистого селянського господарства. 

Симоненко Надії Миколаївні, яка проживає: вул. Калініна, 7,  м.Пирятин, 

на земельну ділянку площею 0,0610 га по вул. Калініна, 7 в м.Пирятин для 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 

Гарбузу Сергієві Миколайовичу, який проживає: вул. Петровського, 33, 

м.Пирятин, на земельну ділянку площею 0,1150 га по вул. Петровського, 33  в 

м.Пирятин, в тому числі: 

0,10 га – для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд; 

0,0150 га – для ведення особистого селянського господарства. 

Харкевич Ользі Василівні, яка проживає: вул. Панаса Мирного, 62,  

с.Замостище, на земельну ділянку площею 0,17 га по вул. Панаса Мирного, 62  

в с.Замостище, в тому числі: 

0,10 га – для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд; 

0,07 га – для ведення особистого селянського господарства. 

Демченко Анастасії Гнатівні, яка проживає: вул. Набережна, 69, 

м.Пирятин, на земельну ділянку площею 0,06 га по вул. Набережна, 69  в 

м.Пирятин для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд. 

Бугайовій Вірі Олексіївні, яка проживає: пров. Київський, 3,  м.Пирятин, 

на земельну ділянку площею 0,0160 га по пров. Київський, 3А  в м.Пирятин для 

ведення особистого селянського господарства. 

Тучіну Василеві Валерійовичу, який проживає: вул. Островського, 29, 

м.Пирятин, на земельну ділянку площею 0,0032 га по вул. Цибаня, 6  в 

м.Пирятин (гараж № 14) для будівництва та обслуговування індивідуального 

гаража. 

Кисельову Олександру Івановичу, який проживає: вул. Київська, 10, 

м.Пирятин, на земельну ділянку площею 0,0724 га по вул. Київська, 10  в 

м.Пирятин для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд. 

Козін Любові Миколаївні, яка проживає: вул. Дзержинського, 35, 

м.Пирятин, на земельну ділянку площею 0,0559 га по вул. Дзержинського, 35  в 

м.Пирятин для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд. 

 

 

 

Міський голова                            О.РЯБОКОНЬ  


