
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
сорокової сесії шостого скликання 

 

 

13 листопада 2014 року         № 210 

 

Про затвердження громадянам  

технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення меж земельних ділянок  

в натурі (на місцевості)  

 

 

 

Відповідно до пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“, статей 12, 121, 186 Земельного кодексу України, 

статті 35 Закону України „Про землеустрій“, на підставі поданих документів,              

міська рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) громадянам: 

Яцуну Сергієві Миколайовичу, який проживає: вул. Жовтнева, 182, 

м.Пирятин, на земельну ділянку площею 0,0814 га (кадастровий номер 

5323810100:50:022:0388)  по вул. Жовтнева, 22 в м.Пирятин для 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 

Передати гр. Яцуну С.М.  дану земельну ділянку безоплатно в приватну 

власність. 

Шостаку Володимирові Назаровичу, який проживає: вул. Крошенська, 30, 

кв. 166, м.Житомир, на 1/2 частини земельної ділянки площею 0,0950 га 

(кадастровий номер 5323810100:50:019:0319)  по вул. Пушкіна, 28 в м.Пирятин 

для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 

Передати гр. Шостаку В.Н. 1/2 частини даної земельної ділянки 

безоплатно в приватну власність. 

Пономаренку Євгенові Івановичу, який проживає: вул. Полтавська 2, кв. 

54, м.Пирятин, на земельну ділянку площею 0,0032 га (кадастровий номер 

5323810100:50:024:0248)  по вул. Леніна, 8А в м.Пирятин (гараж № 2) для 

будівництва індивідуального гаража. 



Передати гр. Пономаренку Є.І.  дану земельну ділянку безоплатно в 

приватну власність. 

Оснадчук Тетяні Олександрівні, яка проживає: вул. Рихарда Зорге, 4, кв.1, 

м.Київ, на земельну ділянку площею 0,0765 га (кадастровий номер 

5323810100:50:019:0321)  по вул. Пролетарська, 13 в м.Пирятин для 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 

Передати гр. Оснадчук Т.О.  дану земельну ділянку (51/100 частини) 

безоплатно в приватну власність. 

Юрченко Катерині Іванівні, яка проживає: вул. Пролетарська, 13, кв.1, 

м.Пирятин, на земельну ділянку площею 0,0765 га (кадастровий номер 

5323810100:50:019:0321)  по вул. Пролетарська, 13 в м.Пирятин для 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 

Передати гр. Юрченко К.І.  дану земельну ділянку (49/100 частини) 

безоплатно в приватну власність. 

Миленко Галині Олександрівні, яка проживає: вул. Котовського, 30,  

м.Пирятин, на земельну ділянку площею 0,0735 га (кадастровий номер 

5323810100:50:022:0398)  по вул. Котовського, 30 в м.Пирятин для 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 

Передати гр. Миленко Г.О.  дану земельну ділянку безоплатно в приватну 

власність. 

Брохіній Вірі Володимирівні, яка проживає: вул. Бажова, 7/21, кв. 56, 

м.Київ, на земельну ділянку площею 0,0497 га (кадастровий номер 

5323810100:50:008:0146)  по пров. Радянський, 8А в м.Пирятин для 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 

Передати гр. Брохіній В.В.  дану земельну ділянку (2/3 частини) 

безоплатно в приватну власність. 

Брохіну Сергію Леонідовичу, який проживає: проспект Лісовий, 10, кв.7, 

м.Київ, на земельну ділянку площею 0,0497 га (кадастровий номер 

5323810100:50:008:0146)  по пров. Радянський, 8А в м.Пирятин для 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 

Передати гр. Брохіну С.Л.  дану земельну ділянку (1/3 частини) 

безоплатно в приватну власність. 

Прокопчук Світлані Іванівні, яка проживає: вул. Фестивальна, 30,  

с.Калинів Міст, на земельну ділянку площею 0,4926 га   по вул. Фестивальна, 

30 в с.Калинів Міст, в тому числі: 

0,0992 га (кадастровий номер 5323810106:06:001:0205) – для 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд; 

0,3934 га (кадастровий номер 5323810106:06:001:0206) – для ведення 

особистого селянського господарства. 

Передати гр. Прокопчук С.І.  дані земельні ділянки безоплатно в 

приватну власність. 

Литвиненко Наталії Іванівні, яка проживає: вул. Червоноармійська, 155А, 

кв. 26, м.Пирятин, на земельну ділянку площею 0,0032 га (кадастровий номер 

5323810100:50:022:0395)  по вул. Червоноармійська в м.Пирятин (район 



житлового будинку № 155А, гараж № 5) для будівництва індивідуального 

гаража. 

Передати гр. Литвиненко Н.І.  дану земельну ділянку безоплатно в 

приватну власність. 

Тараненко Катерині Іванівні, яка проживає: провул. Пушкіна, 10,  

м.Пирятин, на земельну ділянку площею 0,1270 га по провул. Пушкіна, 10  в 

м.Пирятин, в тому числі: 

0,0764 га – (кадастровий номер 5323810100:50:019:0320) для 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд; 

0,0506 га – (кадастровий номер 5323810100:50:019:0318)  для ведення 

особистого селянського господарства. 

Передати гр. Тараненко К.І.  дану земельну ділянку безоплатно в 

приватну власність 

 

 

 

Міський голова                            О.РЯБОКОНЬ  


