
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
другої сесії сьомого скликання 

 

 

11 грудня  2015 року         № 43 

 

 

Про надання дозволів на виготовлення технічних документацій 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“, враховуючи висновки постійної комісії з 

питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, 

на підставі поданих документів, міська рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

надати дозволи на розробку технічних документацій із землеустрою щодо 

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

громадянам:  

Гапоненко Н.М., яка проживає: вул. ***,               м.  Пирятин,  на земельну 

ділянку по вул. *** , м. Пирятин, площею 0,0410 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Середі М.М., який проживає: вул. ***,  м.Пирятин, на земельну ділянку по 

вул. ***, гараж №  *** в м.Пирятин площею 0,0025 га для будівництва 

індивідуальних гаражів. 

Виноградовій Л.П.,  яка проживає: вул. ***, м. Пирятин, Уханю В.О.,  який 

проживає:    вул. ***, м. Пирятин, на земельну ділянку по вул. ***      в 

м.Пирятин площею 0,0500 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд. 

Батраку  В.А., який  проживає: вул. ***,  м. Пирятин, на земельну ділянку 

по вул. ***  в м. Пирятин площею 0,1776 га, а саме: 

 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд площею 0,1000га; 

 для ведення особистого селянського господарства 0,0776 га. 



Федорцю О.Г., який  проживає: вул. ***, м. Пирятин, на земельну ділянку 

по вул. *** в м. Пирятин площею 0,2000 га, а саме : 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд площею 0,1000га; 

 для ведення особистого селянського господарства площею 0,1000 га. 

Середі О.О., який проживає: с. Яцини, Пирятинський район,  Полтавська 

область, на земельну ділянку по провул. ***               в  м. Пирятин площею 

0,0223 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд. 

Новіцькому Г.І., який проживає: вул. ***             м. Пирятин, на земельну 

ділянку по вул. *** в м.Пирятин площею    0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Дорошенко Л.І., яка проживає: пров. ***, м.Пирятин, на земельну ділянку 

по пров. *** в м.Пирятин площею 0,0583 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Шаповалу М.Г., який  проживає: вул. ***, м. Пирятин, на земельну ділянку 

по вул. ***  в м.Пирятин площею 0,0580 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Тимошенку В.А., який проживає: вул. ***,  с. Замостище,  на земельну 

ділянку по вул. ***     в с. Замостище площею 0,1500 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Чернораю С.В., який  проживає: вул. ***,            м. Пирятин, на земельну 

ділянку по вул. ***  в м. Пирятин площею      0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

Чернораю С.В., який  проживає: вул. ***,            м. Пирятин, на земельну 

ділянку в с. Ївженки   Пирятинської міської ради площею 0,1000 га для 

індивідуального дачного будівництва. 

Гуровій О.І., яка проживає: вул. ***,          с. Замостище, на земельну 

ділянку по вул. ***  в                 с. Замостище площею 0,2800 га, а саме:  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд площею  0,0600га ; 

 для ведення особистого селянського господарства площею 0,2200га. 

Харченку В.А., який проживає: вул. ***,         м. Пирятин, на земельну 

ділянку по вул. *** в м. Пирятин площею 0,0029 га для будівництва 

індивідуальних гаражів. 

Педяш Н.Г., яка проживає: вул***,                 м. Пирятин, на земельну 

ділянку по вул. *** в м. Пирятин площею 0,0875 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Лагутіну М.Ф., який  проживає: вул. ***,          с. Верхоярівка, на земельну 

ділянку по вул. *** в с. Верхоярівка площею 0,5500 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Іноземцеву В.О., який  проживає: вул. ***,        м. Пирятин, на земельну 

ділянку по вул. *** в м. Пирятин площею 0,08896 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 



Нестерцю І.П., який  проживає: вул. ***,        м. Пирятин, на земельну 

ділянку по вул. *** в м.Пирятин  площею 0,1168 га, а саме:  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд площею 0,0500 га; 

для ведення особистого селянського господарства  площею 0.0668 га. 

Павелку О.П. , який  проживає: вул. ***,  м. Пирятин, на земельну ділянку 

по вул. *** в м. Пирятин площею 0,1566 га, а саме:  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд площею 0,0500 га; 

для ведення особистого селянського господарства  площею 0,1066 га.  

 

 

 

 

 

 

Міський голова             О.РЯБОКОНЬ 
 


