
 

 

                                                                                   

  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
восьмої сесії восьмого скликання 

 

 

31 березня 2021 року № 293 

 

Про надання громадянам дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів за 

адресою: вул.Європейська, 4Г, м Пирятин Полтавської області 

 

Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні“, статей 12, 116 Земельного кодексу України,     

статті 50 Закону України „Про землеустрій“, враховуючи висновки постійної 

комісії з питань земельних відносин та охорони природи, на підставі поданих 

документів, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозволи на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів громадянам: 

1) Іщенку І.О., який зареєстрований: ***, на земельну ділянку 

орієнтовною площею 0,0036 га, розташовану за адресою: ***; 

2) Горбатенку Г.К., який зареєстрований: ***, на земельну ділянку 

орієнтовною площею 0,0060 га, розташовану за адресою: ***; 

3) Томку С.Я., який зареєстрований: ***, на земельні ділянки 

орієнтовними площами 0,0030 га земельна ділянка (гараж) *** та 0,0030 га 

земельна ділянка (гараж) ***, розташовані за адресою: ***; 

4) Дивяніній Л.П., яка зареєстрована: ***, на земельні ділянки 

орієнтовними площами 0,0030 га земельна ділянка (гараж) *** та 0,0060 га 

земельна ділянка (гараж) ***, розташовані за адресою: ***; 

5) Мазуну В.В., який зареєстрований: ***, на земельні ділянки 

орієнтовними площами 0,0024 га земельна ділянка (гараж) *** та 0,0024 га 

земельна ділянка (гараж) ***, розташовані за адресою: ***; 

6) Косору Я.Я., який зареєстрований: ***, на земельну ділянку 

орієнтовною площею 0,0025 га, розташовану за адресою: ***; 

 7) Комісару В.І., який зареєстрований: ***, на земельну ділянку 

орієнтовною площею 0,0024 га, розташовану за адресою: ***; 

 8) Лемішку В.В., який зареєстрований: ***, на земельну ділянку 

орієнтовною площею 0,0024 га, розташовану за адресою: ***; 



9) Мужанову М.М., який зареєстрований: ***, на земельну ділянку 

орієнтовною площею 0,0024 га, розташовану за адресою: ***; 

10) Старостенку В.І., який зареєстрований: ***, на земельну ділянку 

орієнтовною площею 0,0024 га, розташовану за адресою: ***; 

11) Кравцовій Н.О., яка зареєстрована: ***, на земельну ділянку 

орієнтовною площею 0,0024 га, розташовану за адресою: ***; 

12) Дмитренку М.В., який зареєстрований: ***, на земельну ділянку 

орієнтовною площею 0,0024 га, розташовану за адресою: ***; 

13) Багрію А.І., який зареєстрований: ***, на земельну ділянку 

орієнтовною площею 0,0024 га, розташовану за адресою: ***; 

14) Авраменко Я.А., яка зареєстрована: ***, на земельну ділянку 

орієнтовною площею 0,0024 га, розташовану за адресою: ***; 

15) Муц О.О., яка зареєстрована: ***, на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,0032 га, розташовану за адресою: ***; 

16) Муцу В.В., який зареєстрований: ***, на земельну ділянку 

орієнтовною площею 0,0036 га, розташовану за адресою: ***; 

17) Онищенку В.А., який зареєстрований: ***, на земельну ділянку 

орієнтовною площею 0,0024 га, розташовану за адресою: ***; 

18) Бульді М.М., який зареєстрований: ***, на земельну ділянку 

орієнтовною площею 0,0018 га, розташовану за адресою: ***; 

19) Олексенку Р.Г., який зареєстрований: ***, на земельні ділянки 

орієнтовними площами 0,0030 га кожна, розташовані за адресою: ***; 

20) Оверчуку Д.В., який зареєстрований: ***, на земельну ділянку 

орієнтовною площею 0,0026 га, розташовану за адресою: ***; 

21) Бондаренку В.С., який зареєстрований: ***, на земельну ділянку 

орієнтовною площею 0,0032 га, розташовану за адресою: ***; 

22) Лісовському С.О., який зареєстрований: ***, на земельну ділянку 

орієнтовною площею 0,0030 га, розташовану за адресою: ***; 

23) Бігуну В.М., який зареєстрований: ***, на земельну ділянку 

орієнтовною площею 0,0032 га, розташовану за адресою: ***; 

24) Ткачовій Л.В., яка зареєстрована: ***, на земельну ділянку 

орієнтовною площею 0,0024 га, розташовану за адресою: ***; 

25) Синьку В.І., який зареєстрований:***, на земельну ділянку 

орієнтовною площею 0,0030 га, розташовану за адресою: ***; 

26) Дерепку О.О., який зареєстрований: ***, на земельну ділянку 

орієнтовною площею 0,0027 га, розташовану за адресою: ***; 

27) Педяшу О.І., який зареєстрований: *** на земельну ділянку 

орієнтовною площею 0,0026 га, розташовану за адресою: ***; 

28) Шаповал Н.Я., яка зареєстрована: ***, на земельну ділянку 

орієнтовною площею 0,0026 га, розташовану за адресою: ***; 

29) Коваль Л.П., яка зареєстрована: ***, на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,0025 га, розташовану за адресою: ***; 

30) Нестеренко М.М., яка зареєстрована: ***, на земельну ділянку 

орієнтовною площею 0,0025 га, розташовану за адресою: ***; 



31)  Горбу Є.О., який зареєстрований: *** на земельну ділянку 

орієнтовною площею 0,0053 га, розташовану за адресою: ***; 

32) Грінченку А.Г., який зареєстрований: ***, на земельну ділянку 

орієнтовною площею 0,0048 га, розташовану за адресою: ***; 

33) Свічці С.П., яка зареєстрована: *** на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,0049 га, розташовану за адресою: ***; 

34) Крикливому Я.Ф., який зареєстрований: ***, на земельні ділянки 

орієнтовними площами 0,0034 га земельна ділянка (гараж) *** та 0,0020 га 

земельна ділянка (гараж) ***, розташовані за адресою: ***; 

35) Стаднику В.З., який зареєстрований: *** на земельну ділянку 

орієнтовною площею 0,0027 га, розташовану за адресою: ***; 

36) Гуденку І.І., який зареєстрований: ***, на земельну ділянку 

орієнтовною площею 0,0024 га, розташовану за адресою: ***; 

37) Гуденко О.Ю., яка зареєстрована: ***, на земельну ділянку 

орієнтовною площею 0,0035 га, розташовану за адресою: ***; 

38) Ігнатовичу А.І., який зареєстрований: ***, на земельну ділянку 

орієнтовною площею 0,0024 га, розташовану за адресою: ***; 

39) Кондрашовій Т.М., яка зареєстрована: ***, на земельну ділянку 

орієнтовною площею 0,0024 га, розташовану за адресою: ***; 

40) Худолій О.О., яка зареєстрована: ***, на земельну ділянку 

орієнтовною площею 0,0024 га, розташовану за адресою: ***; 

41) Лелюху В.М., який зареєстрований: *** на земельну ділянку 

орієнтовною площею 0,0040 га, розташовану за адресою: ***; 

42) Бондаренку В.В., який зареєстрований: ***, на земельну ділянку 

орієнтовною площею 0,0036 га, розташовану за адресою: ***; 

43) Поліщук М.В., яка зареєстрована: ***, на земельну ділянку 

орієнтовною площею 0,0024 га, розташовану за адресою: ***. 

2. Зобов’язати громадян Іщенка І.О., Горбатенка Г.К., Томка С.Я., 

Дивяніну Л.П., Мазуна В.В., Косора Я.Я., Комісара В.І., Лемішка В.В., 

Мужанова М.М., Старостенка В.І., Кравцову Н.О., Дмитренка М.В., Багрія А.І., 

Авраменко Я.А., Муц О.О., Муца В.В., Онищенка В.А., Бульду М.М., 

Олексенка Р.Г., Оверчука Д.В., Бондаренка В.С., Лісовського С.О., Бігуна В.М., 

Ткачову Л.В., Синька В.І., Дерепка О.О., Педяша О.І., Шаповал Н.Я.,        

Коваль Л.П., Нестеренко М.М., Горба Є.О., Грінченка А.Г., Свічку С.П., 

Крикливого Я.Ф., Стадника В.З., Гуденка І.І., Гуденко О.Ю., Ігнатовича А.І., 

Кондрашову Т.М., Худолій О.О., Лелюха В.М., Бондаренка В.В., Поліщук М.В. 

виготовлені проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок подати 

на затвердження сесії Пирятинської міської ради.  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Мельниченка М.В., відділ із 

земельних та екологічних питань виконкому міської ради (Стадник Є.В.) та 

постійну комісію з питань земельних відносин та охорони природи            

(Гусак О.М.). 

 

Міський голова А.СІМОНОВ 


