
  

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
сорок шостої сесії шостого скликання 

 

 

06 травня 2015 року            № 72 

 

 

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“, на підставі поданих документів, 

враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних відносин та 

екології, міська рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) громадянам: 

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

0,1000 га (кадастровий номер ****) по вул. Кооперативна, 2 в м.Пирятин для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд. 

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

приватну власність. 

Прокопенку Ю.М., який проживає: *****, на земельну ділянку площею 

0,1383 га (кадастровий номер *****) по вул. Голобородька, 16 в с.Голобородька 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд. 

Передати гр. Прокопенку Ю.М. дану земельну ділянку безоплатно в 

приватну власність. 

Шакаловій Г.І., яка проживає: *****, на земельну ділянку площею 0,0046 

га (кадастровий номер *****) по вул. Урожайна в м.Пирятин (гараж № 2) для 

будівництва індивідуальних гаражів. 

Передати гр. Шакаловій Г.І. дану земельну ділянку безоплатно в 

приватну власність. 

Олійник Т.В., Шерстюк Г.В., які проживають: *****, на земельну ділянку 

площею 0,0634 га (кадастровий номер *****) по провул. Залізничний,11 в 
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м.Пирятин для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд. 

Передати громадянам Олійник Т.В., Шерстюк Г.В. дану земельну ділянку 

безоплатно в приватну власність. 

Ющенку М.І., який проживає: *****, на земельну ділянку площею 0,0678 

га (кадастровий номер *****) по вул. Гоголя,71 в м.Пирятин для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

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

власність. 

Сербіній В.В., яка проживає: *****, на земельну ділянку по вул. 

Набережна, 26 в м.Пирятин загальною площею 0,3809 га, в тому числі: 

0,0688 га  –  (кадастровий номер ****) для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

0,3121 га –  (кадастровий номер ****) для ведення особистого 

селянського господарства. 

Передати гр. Сербіній В.В. дані земельні ділянки безоплатно в приватну 

власність. 

Хмельницькій О.О., яка проживає: *****, на земельну ділянку площею 

0,0607 га (кадастровий номер *****) по вул. Суворова, 10 в м.Пирятин для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд. 

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

приватну власність. 

Кудлай Ю.В., яка проживає: *****, на земельну ділянку площею 0,0727 га 

по вул. Кінечна, 11 в м.Пирятин (кадастровий номер *****) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Передати гр. Кудлай Ю.В. дану земельну ділянку безоплатно в приватну 

власність. 

 

 

 

Міський голова         О. РЯБОКОНЬ 
 


