
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
сорок другої (позачергової) сесії шостого скликання 

 

 

17 грудня 2014 року                                                                                   № 263 

 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) громадянам 

 

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: 

Чичкань Наталії Анатоліївні, яка проживає: вул. Мічуріна, 17,  

м.Пирятин, на земельну ділянку площею 0,0687 га (кадастровий номер 

5323810100:50:023:0458)  по вул. Мічуріна, 17 в м.Пирятин для обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд. 

Передати гр. Чичкань Н.А.  дану земельну ділянку безоплатно в приватну 

власність. 

Мельнику Олександру Андрійовичу, який проживає: вул. Щорса 2Б,  

м.Пирятин, на земельну ділянку площею 0,0595 га (кадастровий номер 

5323810100:50:002:0134)  по вул. Щорса, 2Б в м.Пирятин для обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд. 

Передати гр. Мельнику О.А.  дану земельну ділянку безоплатно в 

приватну власність. 

Тузовій Людмилі Савівні, яка проживає: вул. Полтавська, 8 кв. 45,  

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

5323810100:50:023:0473)  по вул. Полтавська в м.Пирятин (гараж № 10) для 

обслуговування індивідуального гаража. 

Передати гр. Тузовій Л.С.  дану земельну ділянку безоплатно в приватну 

власність. 



Черненко Тетяні Миколаївні, яка проживає: вул. Червоноармійська, 155А 

кв. 53, м.Пирятин, на земельну ділянку площею 0,0028 га (кадастровий номер 

5323810100:50:023:0474) по вул. Червоноармійська, 163 в м.Пирятин (гараж    

№ 1) для обслуговування індивідуального гаража. 

Передати гр. Черненко Т.М.  дану земельну ділянку безоплатно в 

приватну власність. 

Кеда Світлані Юріївні, яка проживає: вул. Барвінкова, 2, м.Пирятин, на 

земельну ділянку площею 0,0544 га (кадастровий номер 

5323810100:50:008:0280)  по вул. Петровського, 1А в м.Пирятин для 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 

Передати гр. Кеда С.Ю.  дану земельну ділянку безоплатно в приватну 

власність. 

Царапіній Ганні Федотівні, яка проживає: вул. Піонерська, 40, м.Пирятин, 

на земельну ділянку площею 0,0608 га (кадастровий номер 

5323810100:50:009:0188)  по вул. Піонерська, 40 в м.Пирятин для 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 

Передати гр. Царапіній Г.Ф.  дану земельну ділянку безоплатно в 

приватну власність. 

Балихіній Ларисі Володимирівні, яка проживає: вул. Герасименка, 34,  

м.Пирятин, на земельну ділянку площею 0,0571 га (кадастровий номер 

5323810100:50:004:0073)  по вул. Герасименка, 34 в м.Пирятин для 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 

Передати гр. Балихіній Л.В.  дану земельну ділянку безоплатно в 

приватну власність. 

Куцеволу Володимиру Григоровичу, який проживає: вул. Фабрична, 11, 

м.Пирятин, на земельну ділянку площею 0,1170 га   по вул. Фабрична, 11 в 

м.Пирятин, в тому числі: 

0,10 га (кадастровий номер 5323810100:50:018:0282) для обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд; 

0,0170 га (кадастровий номер 5323810100:50:018:0283) для ведення 

особистого селянського господарства. 

Передати гр. Куцеволу В.Г.  дані земельні ділянки безоплатно в приватну 

власність. 

Тучіну Василю Валерійовичу, який проживає: вул. Островського, 29, 

м.Пирятин, на земельну ділянку площею 0,0046 га (кадастровий номер 

5323810100:50:001:0203)  по  вул. Цибаня, 6 в м.Пирятин (гараж    № 14) для 

обслуговування індивідуального гаража. 

Передати гр. Тучіну В.В.  дану земельну ділянку безоплатно в приватну 

власність 

Іванині Дмитрові Васильовичу, який проживає: вул. Жовтнева, 141, 

м.Пирятин, на земельну ділянку площею 0,0457 га (кадастровий номер 

5323810100:50:024:0251)  по вул. Жовтнева, 141 в м.Пирятин для 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 



Передати гр. Іванині Д.В.  дану земельну ділянку безоплатно в приватну 

власність. 

Козін Любові Миколаївні, яка проживає: вул. Дзержинського, 35, 

м.Пирятин, на земельну ділянку площею 0,0563 га (кадастровий номер 

5323810100:50:023:0475)  по вул. Дзержинського, 35 в м.Пирятин для 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 

Передати гр. Козін Л.М.  дану земельну ділянку безоплатно в приватну 

власність. 

Божку Миколі Васильовичу, який проживає: вул. Миру, 10, м.Пирятин,     

на земельну ділянку площею 0,0486 га (кадастровий номер 

5323810100:50:022:0400)  по вул. Миру, 10 в м.Пирятин для обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд. 

Передати гр. Божку М.В.  дану земельну ділянку безоплатно в приватну 

власність. 
 

 

 

 

Міський голова                            О.РЯБОКОНЬ  


