
  

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
сорок дев’ятої сесії шостого скликання 

 

 

30 липня 2015 року            № 137 

 

 

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 земельних відносин та екології, на підставі поданих 

документів, міська рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) громадянам: 

Примушко Тетяні Миколаївні, яка проживає: вул. Проїзна, 20, кв. 1,  

м.Пирятин, на земельну ділянку по вул. Проїзна, 20, кв. 1 в м.Пирятин площею 

0,0878 га (кадастровий номер 5323810100:50:008:0266) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

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

приватну власність. 

Коломієць Людмилі Миколаївні, яка проживає: вул. Надії Крупської, 31, 

с.Харківці Пирятинського району Полтавської області, на земельну ділянку по 

вул. Єлени, 15, кв. 4 в м.Пирятин площею 0,0132 га (кадастровий номер 

5323810100:50:005:0322) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд. 

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

приватну власність. 

Шокалу Миколі Олексійовичу, який проживає: вул. Чернишевського, 45, 

м.Пирятин, на земельну ділянку по вул. Чернишевського, 45 в м.Пирятин 

площею 0,0659 га (кадастровий номер 5323810100:50:014:0137) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд. 

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

власність. 
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Бражнику Андрієві Максимовичу, який проживає: вул. Суворова, 56, 

м.Пирятин, на земельну ділянку по вул. Суворова, 57 в м.Пирятин площею 

0,0676 га (кадастровий номер 5323810100:50:006:0201) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Надати гр. Бражнику А.М. дану земельну ділянку безоплатно в приватну 

власність. 

Алещенко Ніні Петрівні, яка проживає: вул. Червоноармійська, 4Б, кв. 36, 

м.Пирятин, на земельну ділянку по вул. Завокзальна, 27 в м.Пирятин площею 

0,1833 га (кадастровий номер 5323810100:50:005:0245) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Передати гр. Алещенко Н.П. дану земельну ділянку безоплатно в 

приватну власність. 

Троценко Олександрі Петрівні, яка проживає: вул. Леніна, 96, 

с.Майорщина Гребінківського району Полтавської області, на земельну ділянку 

по вул. Шапрана, 7 в м.Пирятин площею 0,0705 га (кадастровий номер 

5323810100:50:011:0235) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд. 

Передати гр. Троценко О.П.  дану земельну ділянку безоплатно в 

приватну власність. 

Луценку Віталієві Миколайовичу, який проживає: вул. Шапрана, 1,  

м.Пирятин, на земельну ділянку по вул. Шапрана, 1 в м.Пирятин загальною 

площею 0,1491 га, в тому числі: 

площею 0,1000 га  –  (кадастровий номер 5323810100:50:011:0236) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд; 

площею 0,0491 га –  (кадастровий номер 5323810100:50:011:0237) для 

ведення особистого селянського господарства. 

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

власність. 

Михальовій Тетяні Олегівні, яка  проживає: вул. Жовтнева, 185, 

м.Пирятин, на земельну ділянку по вул. Жовтнева , 185 в м.Пирятин загальною 

площею 0,1515 га, в тому числі: 

площею 0,0566 га – (кадастровий номер 5323810100:50:025:0164) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд; 

площею 0,0949 га – (кадастровий номер 5323810100:50:025:0165) для 

ведення особистого селянського господарства. 

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

приватну власність. 

Ліпчанській Ніні Іванівні, яка проживає: вул. Калініна, 44, м.Пирятин, на 

земельну ділянку по вул. Калініна, 44 в м.Пирятин площею 0,0610 га 

(кадастровий номер 5323810100:50:014:0153) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Передати гр. Ліпчанській Н.І. дану земельну ділянку безоплатно в 

приватну власність. 

 

Міський голова         О. РЯБОКОНЬ 



 


