
 

 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
десятої позачергової сесії сьомого скликання 

 

 

03 червня 2016 року               № 141 

 

 

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: 

Шаповалу Миколі Григоровичу, який зареєстрований: ***, на земельну 

ділянку по вул. Успенська, 59А, кв.1, м. Пирятин  площею 0,0710 га 

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

будинку, господарських будівель і споруд. 

Передати гр. Шаповалу М.Г. дану земельну ділянку безоплатно в 

приватну власність. 

Харченку Василю Андрійовичу, який зареєстрований: ***, на земельну 

ділянку по вул. Визволення, 1,  м.Пирятин,  площею 0,0031 га (кадастровий 

номер ***) для будівництва індивідуальних гаражів. 

Передати гр. Харченку В.А. дану земельну ділянку безоплатно в приватну 

власність. 

Наконечному Анатолію Михайловичу, який зареєстрований: ***, на 

земельну ділянку по вул. Панаса Мирного, 49, с. Замостище,  площею 0,3943 га 

, а саме : 



0,0999 га (кадастровий номер ***) для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

0,2944 га (кадастровий номер ***) для ведення особистого селянського 

господарства. 

Передати гр. Наконечному А.М. дані земельні ділянки безоплатно в 

приватну власність. 

Гончаренко Лідії Володимирівні, яка зареєстрована: ***, на земельну 

ділянку по вул. Матросова, 23, м.Пирятин,  площею 0,0636 га (кадастровий 

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

господарських будівель і споруд. 

Передати гр. Гончаренко Л.В. дану земельну ділянку безоплатно в 

приватну власність. 

Лагутіну Михайлові Федоровичу, який зареєстрований: ***,  на земельну 

ділянку по вул. Прилуцька,  7, с. Верхоярівка,  площею 0,5500 га , а саме : 

0,0698 га (кадастровий номер ***) для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

0,4802 га (кадастровий номер ***) для ведення особистого селянського 

господарства. 

Передати гр. Лагутіну М.Ф. дані земельні ділянки безоплатно в приватну 

власність. 

Петьку Григорію Антоновичу, який зареєстрований: ***, на земельну 

ділянку по вул. Шевченка, 66,  м.Пирятин,  площею 0,0553 га (кадастровий 

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

господарських будівель і споруд. 

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

власність. 

Кундалєву Сергію Леонідовичу, який зареєстрований: ***, на земельну 

ділянку по провул. Водокачний, 8,  м. Пирятин,  площею 0,0678 га (кадастровий 

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

господарських будівель і споруд. 

Передати гр. Кундалєву С.Л. дану земельну ділянку безоплатно в 

приватну власність. 

 

 

 

Міський голова                  О.РЯБОКОНЬ 
 


