
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
сорок п’ятої сесії шостого скликання 

 

 

04 березня 2015 року            № 45 

 

 

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: 

Карпенку М.В., який проживає: *****, на земельну ділянку площею 

0,0632 га (кадастровий номер *****) по вул. Матросова, 11 в м.Пирятин для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд. 

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

приватну власність. 

Гришко В.В., яка проживає: ***** на земельну ділянку площею 0,0793 га 

(кадастровий номер *****) по вул. Панфілова, 19 в м.Пирятин для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 

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

власність. 

Кондратенко В.Г., яка проживає: *****, на земельну ділянку площею 

0,1905 га по вул. Шевченка, 19 в м.Пирятин, в тому числі: 

0,0629 га  (кадастровий номер *****) – для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд; 

0,1276 га (кадастровий номер *****) – для ведення особистого 

селянського господарства. 

Передати гр. Кондратенко В.Г. дані земельні ділянки безоплатно в 

приватну власність. 

http://www.docufreezer.com/order


Шокалу М.О., який проживає: *****, на земельну ділянку площею 0,0659 

га (кадастровий номер *****)  по вул. Чернишевського, 45 в м.Пирятин для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд. 

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

власність. 

Шевченку В.І., який проживає: *****, на земельну ділянку площею 

0,1340 га  по вул. Гоголя, 52 в м.Пирятин, в тому числі:  

0,0538 га (кадастровий номер *****) – для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд; 

0,0802 га (кадастровий номер *****) – для ведення особистого 

селянського господарства. 

Передати гр. Шевченку В.І.  дані земельні ділянки безоплатно в приватну 

власність. 

Шкурко К.М., яка проживає: *****, на земельну ділянку площею 0,0705 

га (кадастровий номер *****) по вул. Пушкіна, 45, кв. 1 в м.Пирятин для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд. 

Передати гр. Шкурко К.М.  дану земельну ділянку безоплатно в приватну 

власність. 

Тимошенко Г.С., яка проживає: *****, на земельну ділянку площею 

0,0846 га (кадастровий номер *****) по вул. Червоноармійська, 57, кв. 2 в 

м.Пирятин для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд. 

Передати гр. Тимошенко Г.С.  дану земельну ділянку безоплатно в 

приватну власність. 

Ветровій Т.М., яка проживає: *****, на земельну ділянку площею 0,1210 

га  по провул. 1-ий Робочий, 5 в м.Пирятин, в тому числі:  

0,0595 га (кадастровий номер *****) – для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд; 

0,0615 га (кадастровий номер *****) – для ведення особистого 

селянського господарства. 

Передати гр. Ветровій Т.М.  дані земельні ділянки безоплатно в приватну 

власність. 

Демченко А.Г., яка проживає: *****, на земельну ділянку площею 0,0600 

га (кадастровий номер *****) по вул. Набережна, 69 в м.Пирятин для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд. 

Передати гр. Демченко А.Г. дану земельну ділянку безоплатно в приватну 

власність. 

Сотнікову О.В., який проживає: *****, на земельну ділянку площею 

0,0597 га (кадастровий номер *****) по вул. Щорса, 12 в м.Пирятин для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд. 

Передати гр. Сотнікову О.В. дану земельну ділянку безоплатно в 

приватну власність. 



Хворостєвій Т.О., яка проживає: *****, на земельну ділянку площею 

0,1468 га  по вул. Пушкіна, 56 в м.Пирятин, в тому числі:  

0,0379 га (кадастровий номер *****) – для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд; 

0,1089 га (кадастровий номер *****) – для ведення особистого 

селянського господарства. 

Передати гр. Хворостєвій Т.О.  дані земельні ділянки безоплатно в 

приватну власність. 

Козіну В.М., який проживає: *****, на земельну ділянку площею 0,20 га  

по вул. Дзержинського, 38 в м.Пирятин, в тому числі:  

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

жилого будинку, господарських будівель і споруд; 

0,1000 га (кадастровий номер *****) – для ведення особистого 

селянського господарства. 

Передати гр. Козіну В.М.  дані земельні ділянки безоплатно в приватну 

власність. 

Оніщенко Р.Ф. (1/2 частки), яка проживає: *****, Оніщенку В.В. (1/4 

частки), який проживає: *****, Оніщенку В.В. (1/4 частки), який проживає: 

*****, на земельну ділянку площею 0,0907 га (кадастровий номер *****) по                

вул. Пушкіна, 45 в м.Пирятин для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд. 

Передати гр.гр. Оніщенко Р.Ф., Оніщенку Вол. Вол., Оніщенку Віт. Вол.  

дану земельну ділянку безоплатно в приватну власність. 

 

 

 

Міський голова        О.РЯБОКОНЬ 
 


