
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
сорок першої сесії шостого скликання 

 

 

03 грудня 2014 року         № 246 

 

 

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:  

Козіну Валерію Миколайовичу, який проживає: вул. Дзержинського, 38, 

м.Пирятин, на земельну ділянку площею 0,2065 га по вул. Дзержинського, 38 в 

м.Пирятин, в тому числі: 

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

споруд; 

0,1065 га – для ведення особистого селянського господарства. 

Ветровій Тетяні Миколаївні, яка проживає: пров. 1-й Робочий, 5, 

м.Пирятин, на земельну ділянку площею 0,1233 га по пров. 1-й Робочий, 5  в 

м.Пирятин, в тому числі: 

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

споруд; 

0,0233 га – для ведення особистого селянського господарства. 

Карпенку Миколі Васильовичу, який проживає: вул. Матросова, 11, 

м.Пирятин, на земельну ділянку площею 0,06 га по вул. Матросова, 11 в 

м.Пирятин для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд. 



Поролу Миколі Григоровичу, який проживає: вул. Суворова, 99, 

м.Пирятин, на земельну ділянку площею 0,0042 га по вул. Суворова, 99 в 

м.Пирятин для обслуговування індивідуального гаража. 

Ліпчанській Ніні Іванівні, яка проживає: вул. Калініна, 44, м.Пирятин, на 

земельну ділянку площею 0,0585 га по вул. Калініна, 44 в м.Пирятин для 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 

Довгаль Валентині Іванівні, яка проживає: вул. Перемоги, 14А, 

м.Пирятин, на земельну ділянку площею 0,04 га по вул. Перемоги, 14А в 

м.Пирятин для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд. 

Запарі Валентині Іванівні, яка проживає: вул. Полтавська, 1, кв. 67, 

м.Пирятин, на земельну ділянку площею 0,0546 га по вул. Комсомольська, 27 в 

м.Пирятин для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд. 

 

 

 

 

Міський голова        О. РЯБОКОНЬ 
 


