
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
сорок третьої (позачергової) сесії шостого скликання 

 

 

27 січня 2015 року         № 27 

 

 

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 В.І., яка проживає за адресою: *****, на земельну ділянку площею 

0,0726 га по провул. Миргородський, 37 в м.Пирятин для обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд. 

Оніщенко Р.Ф., яка проживає за адресою: *****, на земельну ділянку 

площею 0,1125 га (1/2 частки) по вул. Пушкіна, 45, кв. 2  в м.Пирятин для 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд.  

Оніщенку В.В., який проживає за адресою: *****, на земельну ділянку 

площею 0,1125 га (1/4 частки) по вул. Пушкіна, 45, кв. 2  в м.Пирятин для 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 

Оніщенку В.В., який проживає за адресою: *****, на земельну ділянку 

площею 0,1125 га (1/4 частки) по вул. Пушкіна, 45, кв. 2  в м.Пирятин для 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 

Кудлай О.О., який проживає за адресою: *****, на земельну ділянку 

площею 0,0580 га по вул. Кінечна, 11 в м.Пирятин для обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд. 

Олійник Т.В., яка проживає за адресою: *****, на земельну ділянку 

площею 0,062 га (1/2 частки) по провул. Залізничний, 11 в м.Пирятин для 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 

http://www.docufreezer.com/order


Шерстюк Г.В., яка проживає за адресою: *****, на земельну ділянку 

площею 0,062 га (1/2 частки) по провул. Залізничний, 11 в м.Пирятин для 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 

Ковтуну В.Г., який проживає за адресою:  *****, на земельну ділянку 

площею 0,0849 га по вул. Аврущенка, 26 в м.Пирятин для обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд. 

Чепуру О.А., який проживає за адресою: *****, на земельну ділянку 

площею 0,0916 га по вул. Набережна, 49, кв. 3 в м.Пирятин для обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд. 

Прокопенку Ю.М., який проживає за адресою:  *****, на земельну ділянку 

площею 0,160 га по вул. Голобородька, 16, в с.Голобородька для обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд. 

Лебедєву В.Н., який проживає за адресою: *****, на земельну ділянку 

(17/50 частки) площею 0,01 га по провул. 2-ий Робочий, 11,  кв. 1 в м.Пирятин 

для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 

 

 

 

 

Міський голова        О. РЯБОКОНЬ 
 


