
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
п’ятдесят другої позачергової сесії шостого скликання 

 

 

11 вересня 2015 року          № 162 

 

 

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 земельних відносин та екології, 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:  

Прокопенку Іванові Миколайовичу, яка проживає: вул. Полтавська, 1,              

кв. 33, м.Пирятин, на земельну ділянку по вул. Полтавська в районі житлового 

будинку № 1 в м.Пирятин (гараж № 10) площею 0,0040 га для будівництва 

індивідуальних гаражів. 

Митропан Аллі Іванівні, Митропану Анатолію Михайловичу, які 

проживають: вул. Сковороди, 23, м.Пирятин, на земельну ділянку по                        

вул. Сковороди, 23 в м.Пирятин площею 0,0582 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Педяш Ніні Василівні, яка проживає: вул. Червоноармійська, 85, м.Пирятин, 

на земельну ділянку по вул. Червоноармійська, 85 в м.Пирятин загальною 

площею 0,1078 га, в тому числі: 

площею 0,1000 га – для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд; 

площею 0,0078 га – для ведення особистого селянського господарства.   

Степаніщевій Лідії Миколаївні, яка проживає: вул. Визволення, 1 , кв. 12  

м.Пирятин, на земельну ділянку в районі будинку № 1 по вул. Визволення, 1 в 

м.Пирятин площею 0,0040 га для будівництва індивідуальних гаражів. 

http://www.docufreezer.com/order


Саполовичу Володимиру Павловичу, який проживає: вул. Острів, 13, 

м.Пирятин, на земельну ділянку по вул. Острів, 13 в м.Пирятин загальною 

площею 0,1040 га, а саме:  

площею 0,0500 га – для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд;  

площею 0,0540 га – для ведення особистого селянського господарства. 

Усик Тетяні Володимирівні, яка проживає: вул. Петровського, 64, кв 2,               

м. Пирятин, на земельну ділянку по вул. Радянська, 49 в м.Пирятин загальною 

площею 0,1479 га, а саме:  

площею 0,1000 га – для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд; 

площею 0,0479 га – для ведення особистого селянського господарства. 

Бондаренко Марії Михайлівні, Бондаренку Андрієві Юрійовичу, які 

проживають: вул. 8-го Березня, 7, м. Пирятин, на земельну ділянку по                     

вул. 8-го Березня, 7 в м.Пирятин площею 0,0602 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Васильченко Євдокії Іванівні, яка проживає: пров. 2-й Робочий, 12,            

м.Пирятин, на земельну ділянку по пров. 2-й Робочий, 12 в м.Пирятин площею 

0,0947 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд. 

Ковтун Ользі Миколаївні, яка проживає: вул. Жовтнева, 33, м.Пирятин, на 

земельну ділянку по вул. Жовтнева, 33 в м. Пирятин площею 0,0450 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд. 

Черниш Любові Миколаївні, яка проживає: вул. Жовтнева, 57, кв.2,                     

м.Пирятин, на земельну ділянку по вул. Жовтнева, 57, кв. 2 в м.Пирятин площею 

0,0586 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд. 

Кудрявцеву Володимиру Онисимовичу, який  проживає: вул. Піонерська, 

56, м.Пирятин, на земельну ділянку по вул. Піонерська, 56 в м.Пирятин площею 

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд. 

Андріяшу Віктору Михайловичу, який проживає: вул. З. Космодем’янської, 

13, м.Пирятин,  Ляшко Наталії Михайлівні, яка проживає: вул. Кленова, 5, кв.70, 

м.Ізюм Харківської області  на земельну ділянку по вул. З. Космодемянської, 13 в 

м. Пирятин площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд. 

Шуляку Сергієві Анатолійовичу, який проживає: вул. Цибаня, 80, кв. 1,                

м.Пирятин,  на земельну ділянку по вул . Цибаня, 80, кв. 1 в м.Пирятин площею 

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд. 

Гейці Ніні Миколаївні, яка проживає: пров. Річковий, 14, м.Пирятин,  на 

земельну ділянку по пров. Річковий, 14 в м.Пирятин площею 0,0404 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд. 



Грабару Олександру Васильовичу, який проживає: в/ч А 1659 м.Маріуполь,  

Одеської області, Грабар Тетяні Василівні, яка проживає вул. Урожайна 6, кв. 1,  

м.Пирятин, на земельну ділянку по вул. Урожайна, 6, кв. 1 в м.Пирятин площею 

0,0782 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд. 

Упир Тетяні Володимирівні, яка проживає: пров. 2-ий Замковий, 10, 

м.Пирятин,  на земельну ділянку по пров. 2-ий Замковий, 10 в м.Пирятин площею 

0,15 га (1/2 частки) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд. 

 

 

 

Міський голова             О.РЯБОКОНЬ 


