
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
сорок першої сесії шостого скликання 

 

 

03 грудня 2014 року         №  240 

 

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: 

Коляді Сергієві Михайловичу, який проживає: вул. Петровського, 68А,  

м.Пирятин, на земельну ділянку площею 0,0565 га (кадастровий номер 

5323810100:50:020:0331)  по вул. Петровського, 68А в м.Пирятин для 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 

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

власність. 

Гавриш Ніні Антонівні, яка проживає: вул. Чапаєва, 33, м.Пирятин на 

земельну ділянку площею 0,0573 га (кадастровий номер 

5323810100:50:014:0148)  по вул. Чапаєва, 33 в м.Пирятин для обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд. 

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

власність. 

Дідовичу Анатолію Станіславовичу, який проживає: вул. Суворова, 4, 

м.Пирятин, на земельну ділянку площею 0,0599 га (кадастровий номер 

5323810100:50:006:0193)  по вул. Суворова, 4 в м.Пирятин для обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд. 

Передати гр. Дідовичу А.С.  дану земельну ділянку безоплатно в 

приватну власність. 



Поролу Миколі Григоровичу, який проживає: вул. Суворова, 99,  

м.Пирятин на земельну ділянку площею 0,1406 га  по вул. Суворова, 99 в 

м.Пирятин, в тому числі: 

0,0997 га (кадастровий номер 5323810100:50:006:0194) –  для 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд; 

0,0409 га (кадастровий номер 5323810100:50:006:0195) – для ведення 

особистого селянського господарства. 

Передати гр. Поролу М.Г.  дані земельні ділянки безоплатно в приватну 

власність. 

Вовченко Наталії Володимирівні, яка проживає: вул. Київська, 107, 

м.Пирятин на земельну ділянку площею 0,3343 га  по вул. Київська, 107 в 

м.Пирятин, в тому числі: 

0,0907 га (кадастровий номер 5323810100:50:012:0266) – для 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд; 

0,0350 га (кадастровий номер 5323810100:50:012:0267) – для ведення 

особистого селянського господарства; 

0,2086 га (кадастровий номер 5323810100:50:012:0283) – для ведення 

особистого селянського господарства. 

Передати гр. Вовченко Н.В.  дані земельні ділянки безоплатно в приватну 

власність. 

Микитенко Юлії Олександрівні, яка проживає: вул. Лесі Українки, 1В/2, 

м.Пирятин на земельну ділянку площею 0,0999 га (кадастровий номер 

5323810100:50:025:0161)  по вул. Лесі Українки, 1В/2 в м.Пирятин для 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 

Передати гр. Микитенко Ю.О.  дану земельну ділянку безоплатно в 

приватну власність. 

Вараві Надії Іванівні, яка проживає: вул. 50 років Жовтня, 15, м.Пирятин 

на земельну ділянку площею 0,0366 га (кадастровий номер 

5323810100:50:022:0401)  по вул. Жовтнева, 15А в м.Пирятин для ведення 

особистого селянського господарства. 

Передати гр. Вараві Н.І.  дану земельну ділянку безоплатно в приватну 

власність. 

Прошковському Вадимові Борисовичу, який проживає: вул. Радгоспна, 

10, м.Пирятин на земельну ділянку площею 0,0789 га (кадастровий номер 

5323810100:50:016:0248)  по вул. Радгоспна, 8 в м.Пирятин для індивідуального 

садівництва. 

Передати гр. Прошковському В.Б.  дану земельну ділянку безоплатно в 

приватну власність. 

Мудренку Борису Васильовичу, який проживає: провул. Миргородський, 

7, м.Пирятин на земельну ділянку площею 0,0800 га (кадастровий номер 

5323810100:50:016:0247)  по вул. Радгоспна, 8 в м.Пирятин для індивідуального 

садівництва. 

Передати гр. Мудренку Б.В.  дану земельну ділянку безоплатно в 

приватну власність. 

 

 

Міський голова        О.РЯБОКОНЬ 



 


