
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
п’ятдесят третьої позачергової сесії шостого скликання 

 

 

29 вересня 2015 року           № 181 

 

 

Про внесення змін в рішення сорок третьої  

позачергової сесії Пирятинської  міської ради 

шостого скликання від 27 січня 2015 року № 30 

 

 

 

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 службової записки спеціаліста 2 

категорії з питань будівництва, ЖКГ та транспорту виконкому міської ради Нічик 

С.В., враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних відносин та 

екології, на підставі поданих документів, міська рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

внести зміни в рішення сорок третьої позачергової сесії Пирятинської 

міської ради шостого скликання від 27 січня 2015 року № 30  „Про затвердження  

Різдво-Богородичній Українській Православній Церкві  технічної документації із 

землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) на пл. Борців Революції, 8 в м.Пирятин для будівництва та 

обслуговування будівель громадських та релігійних організацій та надання її в 

постійне користування“, а саме: 

в назві рішення та в тексті вираз „пл. Борців Революції, 8“ замінити на вираз 

„пл. Борців Революції, 1“.   

 

 

 

 

Міський голова             О.РЯБОКОНЬ 

 

 

 

http://www.docufreezer.com/order


 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
сорок третьої (позачергової) сесії шостого скликання 

 

 

27 січня 2015 року                      № 30 

 

 

Про затвердження Різдво-Богородичній Українській Православній Церкві 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на пл. Борців Революції, 8  

в м.Пирятин для будівництва та обслуговування будівель громадських та 

релігійних організацій та надання її в постійне користування 

 

 

Відповідно до пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“, статей 12, 92, 123, 186 Земельного кодексу України, 

на підставі поданих документів, міська рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Різдво-Богородичній Українській Православній Церкві 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) на пл. Борців Революції, 8 в м.Пирятин 

площею 0,3147 га (кадастровий номер 5323810100:50:005:0313) для будівництва 

та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій (код КВЦПЗ 

03.04) 

2. Надати Різдво-Богородичній Українській Православній Церкві в постійне 

користування земельну ділянку комунальної власності із земель житлової та 

громадської забудови у встановлених межах площею 0,3147 га (кадастровий 

номер 5323810100:50:005:0313), яка розташована за адресою:           пл. Борців 

Революції, 8, м.Пирятин для будівництва та обслуговування будівель громадських 

та релігійних організацій. 

3. Надати дозвіл Різдво-Богородичній Українській Православній Церкві на 

проведення Державної реєстрації права постійного користування на земельну 

ділянку. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної комісії з 

питань земельних відносин та екології П’ятака С.М. 

 

 

Міський голова                             О.РЯБОКОНЬ  



 


