
  

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 РІШЕННЯ                   
другої сесії сьомого скликання 

 

11 грудня 2015 року            № 42 

 

Про затвердження громадянам технічних документацій 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“, враховуючи висновки постійної 

комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 

природи, на підставі поданих документів, міська рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) громадянам: 

Музиченко Л.М., Музиченку С.А.,  які проживають: вул. *** ,  м.Київ, на 

земельні ділянки по пров. *** в с.Калинів Міст площею 0,2043 га, в тому числі: 

площею 0,0617 га - (кадастровий номер ***) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

площею 0,1426га - для ведення особистого селянського господарства 

(кадастровий номер ***). 

Передати гр. Музиченко  Л.М. та Музиченку С.А. дані земельні ділянки 

безоплатно в спільну сумісну  власність. 

Кравченко Р.М., Марченку Г.Ф., Бабаджановій О.Г., які проживають: вул. 

***,  м. Пирятин, на земельну ділянку по вул. ***,  м.Пирятин, площею 0,0968 

га (кадастровий номер ***) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд. 

Передати гр. Кравченко Р.М., Марченку Г. Ф. та Бабаджановій  О.Г. дану 

земельну ділянку безоплатно в спільну сумісну власність. 

Сухомозькому  О.М., який проживає:  вул. *** м.Пирятин, на земельну 

ділянку по вул. *** в м. Пирятин площею 0,1000 га (кадастровий номер ***) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд. 

Передати гр. Сухомозькому О.М. дану земельну ділянку безоплатно в 

приватну власність. 



Олійник Н.О., яка проживає: пров. ***, м.Пирятин, на земельні ділянки 

по пров*** в м.Пирятин площею  0,1616 га, в тому числі: 

площею 0,0500 га - (кадастровий номер ***) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;  

площею 0,1116 га - (кадастровий номер ***) для ведення особистого 

селянського господарства. 

Передати гр.Олійник Н.О. дані земельні ділянки безоплатно в приватну 

власність. 

Черниш Л.М. , яка проживає: вул. ***, м.Пирятин,  на земельну ділянку 

по вул. *** в м.Пирятин загальною площею 0,0617 га   (кадастровий номер ***) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд. 

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

власність. 

Кібкалу А.К., який  проживає: вул. *** м.Черкаси, на земельну ділянку по 

вул. *** в м.Пирятин площею 0,0600 га (кадастровий номер ***) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд. 

Передати гр. Кібкалу А.К.  дану земельну ділянку безоплатно в приватну 

власність. 

Чернюку М.В.,Чернюк Н.Д., які проживають: вул. ***,  м.Пирятин, на 

земельні ділянки по вул. *** в м.Пирятин загальною площею 0,3251 га, в тому 

числі: 

площею 0,0967 га  –  (кадастровий номер ***) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

площею 0,2284 га –  (кадастровий номер ***)  для ведення особистого 

селянського господарства.  

Передати гр. Чернюку М.В.  та Чернюк Н.Д дані земельні ділянки 

безоплатно в спільну сумісну власність. 

Упир Т.В., яка  проживає: пров. ***, м.Пирятин, на земельні ділянки по 

пров. *** в м.Пирятин загальною площею 0,1504 га, в тому числі: 

площею 0,0953 га – (кадастровий номер ***) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

площею 0,0551 га – (кадастровий номер ***) для ведення особистого 

селянського господарства. 

Передати гр. Упир Т.В. дані земельні ділянки безоплатно в приватну 

власність. 

Мотроненку В.М., який проживає: вул. ***,  м. Пирятин, на земельну 

ділянку по вул. ***, гараж №8  в  м. Пирятин площею  0,0025 га (кадастровий 

номер ***)  для будівництва індивідуальних гаражів. 

Передати гр. Мотроненку В.М. дану земельну ділянку безоплатно в 

приватну власність. 

Ковальчук В.Г., яка проживає: вул***,  м. Пирятин, на земельну ділянку 

по вул. ***    в м. Пирятин площею 0,0929 га (кадастровий номер ***) для  



будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд. 

Передати гр. Ковальчук В.Г. дану земельну ділянку безоплатно в 

приватну власність. 

Красосі  І.І., яка проживає: вул. *** ,  м. Пирятин,  на земельну ділянку по 

вул. ***  в м. Пирятин площею 0,0743 га (кадастровий номер ***) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд. 

Передати гр. Красосі І.І. дану земельну ділянку безоплатно в приватну 

власність. 

Гончаровій  Т.І., яка проживає: вул. ***,                   м. Пирятин,  на 

земельну ділянку по вул.***    в м. Пирятин  площею 0,0317 га (кадастровий 

номер ***) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд. 

Передати гр. Гончаровій Т.І. дану земельну ділянку безоплатно в 

приватну власність. 

Гейці Н.М.  , яка проживає: пров. ***,  м. Пирятин,    на земельну ділянку 

по пров. ***    в м. Пирятин площею 0,0410 га (кадастровий номер ***) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд. 

Передати гр. Гейці Н.М. дану земельну ділянку безоплатно в приватну 

власність. 

Ковтун О.М., яка  проживає: вул. ***, м. Пирятин, на земельну ділянку по 

вул. ***  в м. Пирятин площею 0,0450 га (кадастровий номер ***) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд. 

Передати гр. Ковтун О.М. дану земельну ділянку безоплатно в приватну 

власність. 

Шуляку С.А., який  проживає: вул***, м.Пирятин, на земельну ділянку по 

вул. ***    в м. Пирятин площею 0,0584 га (кадастровий номер ***) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд. 

Передати гр. Шуляку С.А. дану земельну ділянку безоплатно в приватну 

власність. 

Носенко Н.П., яка  проживає: вул***, м. Пирятин, на земельну ділянку по 

вул. *** в м. Пирятин площею 0,3790 га, в тому числі : 

площею – 0,0982 га (кадастровий номер ***) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

площею – 0,2808 га (кадастровий номер ***) для ведення особистого 

селянського господарства. 

Передати гр. Носенко Н.П. дану земельну ділянку безоплатно в приватну 

власність. 

Возному В.Г., який  проживає: вул. ***, м.Пирятин, на земельну ділянку 

по вул. *** в м. Пирятин  площею 0,1138 га, в тому числі : 



площею – 0,0592 га (кадастровий номер ***) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

площею – 0,0546 га (кадастровий номер ***) для ведення особистого 

селянського господарства. 

Передати гр. Возному  В.Г. дану земельну ділянку безоплатно в приватну 

власність. 

Іванову П.М., який  проживає: пров. ***,              м. Пирятин, на земельну 

ділянку по пров. ***     в м. Пирятин площею 0,0514 га (кадастровий номер ***) 

для  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд. 

Передати гр. Іванову  П.М.  дану  земельну ділянку безоплатно в 

приватну власність. 

Мачулі  Н.І.,  яка  проживає: вул. ***, м. Пирятин, на земельну ділянку по 

вул. *** в м.Пирятин  площею 0,0823 га, в тому числі : 

площею – 0,0823 га (кадастровий номер ***) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

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

власність. 

Іценку І.М.,  який  проживає: вул. ***, м. Пирятин, на земельну ділянку 

по вул. *** в м. Пирятин  площею 0,0550 га (кадастровий номер ***) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд. 

Передати гр. Іценку   І.М. дану земельну ділянку безоплатно в приватну 

власність. 

Кошовому О.О., який  проживає: вул. ***, м. Пирятин, на земельну 

ділянку по вул. *** в м. Пирятин  площею 0,1738 га, в тому числі : 

площею – 0,0773 га (кадастровий номер ***) для  будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

площею – 0,0965 га (кадастровий номер ***) для ведення особистого 

селянського господарства. 

Передати гр. Кошовому О.О. дану земельну ділянку безоплатно в 

приватну власність. 

Пуньку Д.І. ,  який  проживає: вул. ***,        м. Пирятин, на земельну 

ділянку по вул. ***, гараж *** в м.Пирятин  площею 0,0034 га (кадастровий 

номер ***) для будівництва індивідуальних гаражів. 

Передати гр. Пуньку   Д.І. дану земельну ділянку безоплатно в приватну 

власність. 

Цимбалу М.С.,  який  проживає: вул. ***, м.Пирятин, на земельну ділянку 

по пров.*** в с. Калинів Міст  площею 0,1983 га, в тому числі: 

площею – 0,1000 га (кадастровий номер ***) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

 площею -  0,0983 га (кадастровий номер ***) для ведення особистого 

селянського господарства. 

Передати  гр. Цимбалу М.С. дану земельну ділянку безоплатно в 

приватну власність. 



Гарбузу  С.М., який  проживає: вул. ***, м. Пирятин, на земельну ділянку 

по вул*** в м.Пирятин  площею 0,1285 га, в тому числі : 

площею – 0,0435 га (кадастровий номер ***) для  будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

площею – 0,0850 га (кадастровий номер ***) для ведення особистого 

селянського господарства. 

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

власність. 

Цимбал Л.І.,  яка  проживає: вул. ***,  м.Пирятин, на земельну ділянку по 

вул. *** в м. Пирятин площею 0,1000 га (кадастровий номер ***) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд. 

Передати гр. Цимбал Л.І. дану земельну ділянку безоплатно в приватну 

власність. 

Бабак І.О., яка  проживає: вул***, м. Пирятин, на земельну ділянку по 

вул. *** в м.Пирятин  площею 0,1000 га  (кадастровий номер ***)  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд. 

Передати гр. Бабак І.О. дану земельну ділянку безоплатно в приватну 

власність. 

Степаніщевій  Л.М., яка  проживає: вул. ***, м.Пирятин, на земельну 

ділянку по вул***, земельна ділянка ***     в м. Пирятин  площею 0,0027 га  

(кадастровий номер ***) для будівництва індивідуальних гаражів. 

Передати гр.Степаніщевій Л.М. дану земельну ділянку безоплатно в 

приватну власність. 

Усик Т.В. , яка  проживає: вул. ***, м.Пирятин, на земельну ділянку по 

вул.***   в м. Пирятин  площею 0,0669 га  (кадастровий номер ***) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд. 

Передати гр. Усик Т.В. дану земельну ділянку безоплатно в приватну 

власність. 

Бухало О.П., яка  проживає: вул. ***, м.Маріуполь, Донецька область, на 

земельну ділянку по пров. ***          в м. Пирятин  площею 0,0609 га  

(кадастровий номер ***) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд. 

Передати гр.Бухало О.П. дану земельну ділянку безоплатно в приватну 

власність. 

Паламарчуку  Ю.В., який   проживає: вул. *** м. Пирятин, Мусієнку С.М. 

, який проживає:               вул. ***, м. Пирятин,  на земельну ділянку по вул. *** 

в м. Пирятин  площею 0,1018 га,  (кадастровий номер ***) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Передати гр.Паламарчуку Ю.В.  та   Мусієнку С.М.дану земельну ділянку 

безоплатно передати в спільну власність. 

Гнатюк І.П., яка  проживає: вул. ***,  м. Пирятин, на земельну ділянку по 

вул. *** в  м. Пирятин, площею 0,1239 га, в тому числі : 



площею - 0,0543 (кадастровий номер ***)               для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

площею – 0,0696 (кадастровий номер ***) для ведення особистого 

селянського господарства. 

Передати гр. Гнатюк  І.П. дану земельну ділянку безоплатно в приватну 

власність. 

 

 

 

Міський голова         О. РЯБОКОНЬ 


