
 

 

 

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
чотирнадцятої сесії сьомого скликання 

                                                       

 

28 вересня  2016 року                № 232 

 

 

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 міської ради  з питань містобудування, будівництва, земельних відносин 

та охорони природи, на підставі поданих документів міська рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) громадянам: 

1) Томку С.Я., який зареєстрований: ***, на земельну ділянку  площею     

0,1000 га (кадастровий номер ***), розташовану за адресою: вул.Зелена, 13, 

м.Пирятин Полтавської області, для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд; 

2) Бугайовій В.О., яка зареєстрована: ***, на земельну ділянку площею 

0,0145 га (кадастровий номер ***), розташовану за адресою:  провул.Київський, 

3А, м.Пирятин Полтавської області, для ведення особистого селянського 

господарства; 

3)  Шкарбану С.В., який зареєстрований: ***,  на земельну ділянку, 

розташовану за адресою: вул.Цибаня, 53, м.Пирятин Полтавської області, 

загальною площею 0,1302 га, а саме: 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

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

господарства; 



4) Прокопчук С.І., яка зареєстрована: ***, на земельну ділянку, 

розташовану за адресою: вул.Фестивальна, 30, с.Калинів Міст Пирятинського 

району Полтавської області, загальною площею 0,4926 га, а саме: 

0,0992 га (кадастровий номер ***) для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

0,3934 га (кадастровий номер ***) для ведення особистого селянського 

господарства; 

5) Нетребко Ю.А., яка зареєстрована: ***, на земельну ділянку площею 

0,1319 га (кадастровий номер ***), розташовану за адресою: вул.Соборна, 51, 

м.Пирятин Полтавської області, для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд; 

 6) Большуновій Л.Г., яка зареєстрована: ***, на земельну ділянку 

площею 0,0930 га (кадастровий номер ***), розташовану за адресою: 

провул.Шкільний, 8,  м.Пирятин Полтавської області, для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

7) Довгаль В.І., яка зареєстрована: ***, на земельну ділянку площею 

0,0382 га (кадастровий номер ***), розташовану за адресою:  вул.Перемоги, 

14А, м.Пирятин Полтавської області,  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

8) Козій Л.Г., яка зареєстрована: ***, на земельну ділянку площею 

0,1523га  (кадастровий номер ***) в с.Олександрівка  для ведення особистого 

селянського господарства; 

9) Іноземцеву В.О., який зареєстрований: ***,  на земельну ділянку 

площею 0,0960га (кадастровий номер ***), розташовану за адресою:  

вул.Гагаріна, 42, м.Пирятин Полтавської області, для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

10) Зозулі М.М., який зареєстрований: ***, на земельну ділянку площею 

0,0658 га (кадастровий номер ****), розташовану за адресою: вул.8 Березня, 9, 

м.Пирятин Полтавської області,  для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд; 

11) Кравченку С.С., який зареєстрований: с***,  на земельну ділянку 

площею 0,0619 га (кадастровий номер ***), розташовану за адресою: 

вул.Гагаріна, 49, м.Пирятин Полтавської області,  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

12) Кошарному М.Ф., який зареєстрований***,  на земельну ділянку 

площею 0,0676 га (кадастровий номер ***), розташовану за адресою: вул. 

Суворова, 57, м. Пирятин Полтавської області, для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

13) Козленко Г.І., яка зареєстрована: ***, на земельну ділянку площею 

0,0675 га (кадастровий номер ***), розташовану за адресою:  вул.Чкалова, 8, 

м.Пирятин Полтавської області,  для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд; 

14) Носенку О.Г., який зареєстрований: ***, на земельну ділянку площею 

0,0614 га (кадастровий номер ***), розташовану за адресою: вул.Зоряна, 162, 



м.Пирятин Полтавської області,  для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд; 

15) Прокурі М.В., який зареєстрований: ***,  на земельну ділянку 

площею 0,0999 га (кадастровий номер ***), розташовану за адресою: вул.Лесі 

Українки, 21, м.Пирятин Полтавської області, для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

16) Сидоренку В.П., який зареєстрований: ***,  на земельну ділянку 

площею 0,0570 га (кадастровий номер ***), розташовану за адресою: 

вул.Зоряна, 142,  м.Пирятин Полтавської області, для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

17) Толстій Н.Фе., яка зареєстрована: ***, на земельну ділянку площею 

0,0199 га (кадастровий номер ***), розташовану за адресою:  вул.Замок, 37, 

кв.3, м.Пирятин Полтавської області,  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

18) Литовченку Олександрові Миколайовичу, який зареєстрований: ***,  

на земельну ділянку загальною площею 0,0778 га (кадастровий номер ***), 

розташовану за адресою: вул.Маяковського, 1А,  м.Пирятин Полтавської 

області, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд; 

19) Уханю В.О., Виноградовій Л.П., які зареєстровані: ***,  на земельну 

ділянку загальною площею 0,0338 га (кадастровий номер ***), розташовану за 

адресою: вул.Горького, 68,  м.Пирятин Полтавської області, для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

2. Передати громадянам Томку С.Я., Бугайовій В.О., Шкарбану С.В., 

Прокопчук С.І., Большуновій Л.Г., Довгаль В.І., Козій Л.Г., Іноземцеву В.О., 

Зозулі М.М., Кравченку С.С., Кошарному М.Ф., Козленко Г.І., Носенку О.Г., 

Прокурі М.В., Сидоренку В.П., Толстій Н.Ф., Литовченку О.М.  вищезазначені 

земельні ділянки безоплатно у приватну власність. 

3. Передати громадянам Уханю В.О., Виноградовій Л.П. земельну ділянку 

безоплатно у спільну сумісну власність. 

4. Передати гр. Нетребко Ю.А. 14/100 часток вищезазначеної земельної 

ділянки безоплатно у приватну власність. 

 

 

 

Міський голова                О.РЯБОКОНЬ 


