
 

 

 

 
ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

МИРГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ  

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від 05.09.2022 р. № 109 

Про внесення змін до рішення  

від 09.08.2022 р. № 95 «Про надання   

дозволу на відчуження нерухомого  

майна». 

 

Керуючись Правилами опіки та піклування, затверджених спільним наказом 

Державного комітету України у справах сім'ї та молоді, Міністерства охорони здоров'я 

України, Міністерства освіти України, Міністерства праці та соціальної політики України від 

26 травня 1999 року № 34/166/131/88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 

червня 1999 року № 387/3680, статтею 71 Цивільного кодексу України, підпунктом 4 пункту 

«б» статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи заяву 

опікуна Гресь Т.О. від 25.08.2022 р., протокол опікунської ради від 26.08.2022 року № 5, з 

метою захисту прав та законних інтересів недієздатних осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Заводської міської 

ради від 09.08.2022 р. № 95 «Про надання  дозволу на відчуження нерухомого майна» 

виклавши його в наступній редакції: «1. Надати дозвіл на відчуження нерухомого майна – 

продажу:  

- ½ частини земельної ділянки площею 0,1000 га, яка розташована за адресою: вул. 

Київська (колишня) Ватутіна, (…), м. Заводське, Миргородський район, Полтавська область, 

цільове призначення земельної ділянки: для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 

земельної ділянки: (…), яка належать на праві приватної власності недієздатній особі, 

Сорокіній Людмилі Сергіївні, (…) року народження;    

- ½ частини земельної ділянки площею 0,0428 га, яка розташована за адресою: вул. 

Лесі Українки, буд. (…), м. Заводське, Миргородський район, Полтавська область, цільове 

призначення земельної ділянки: для ведення особистого селянського господарства, 

кадастровий номер земельної ділянки: (…), яка належать на праві приватної власності 

недієздатній особі, Сорокіній Людмилі Сергіївні, (…) року народження;   

- ½ частини житлового будинку, загальною площею 145,6 кв.м., житловою площею 

88,7 кв.м., що знаходиться за адресою: вул. Лесі Українки, буд. (…), м. Заводське, 

Миргородський район, Полтавська область, яка належать на праві приватної власності 

недієздатній особі, Сорокіній Людмилі Сергіївні, (…) року народження; 

 



- ½ частини земельної ділянки площею 0,0600 га, яка розташована за адресою: вул. 

Лесі Українки, буд. (…), м. Заводське, Миргородський район, Полтавська область, цільове 

призначення земельної ділянки: для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер земельної 

ділянки: (…), які належать на праві приватної власності недієздатній особі, Сорокіній 

Людмилі Сергіївні, (…) року народження. 

 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючу справами виконавчого 

комітету Заводської міської ради Мащенко Л.О.» 

 

 

 

                  Міський голова                                                                   Віталій СИДОРЕНКО 

 

Примітка: 

(…) – текст, який містить конфіденційну інформацію про фізичну особу. 


	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

