
 

 

 

 

 

                                                                                   

  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
тридцять сьомої сесії сьомого скликання 

(друге пленарне засідання) 

 

 

 

04 квітня 2018 року № 136 

 

 

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 30 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) Володьку М.П., який зареєстрований: ***, на земельну ділянку площею 

0,0522 га (кадастровий номер ***), розташовану за адресою: ***, для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд; 

2) Михну М.С., який зареєстрований: ***, на земельну ділянку площею 

0,1283 га (кадастровий номер ***), розташовану за адресою: ***, для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд; 

3) Ятченко О.Г., яка зареєстрована: ***, на земельну ділянку, 

розташовану за адресою: ***, загальною площею 0,4066 га, а саме: 

0,0821  га (кадастровий номер *** для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд; 



 

 

0,3245 га (кадастровий номер ***) для ведення особистого селянського 

господарства; 

4) Івановій Г.А., яка зареєстрована: ***, на земельну ділянку, 

розташовану за адресою: ***, загальною площею 0,0629 га, а саме: 

0,0075  га (кадастровий номер ***) для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

0,0554 га (кадастровий номер ***) для ведення особистого селянського 

господарства; 

5) Зірці Т.І., яка зареєстрована: ***, на земельну ділянку площею 0,0430 

га (кадастровий номер ***), розташовану за адресою***, для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

6) Шумейко М.В., яка зареєстрована: ***, на земельну ділянку площею 

0,0661 га (кадастровий номер ***), розташовану за адресою: ***, для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд; 

7) Продану О.П., який зареєстрований: ***, на земельну ділянку площею 

0,1678 га (кадастровий номер ***), розташовану за адресою: ***, для ведення 

особистого селянського господарства; 

8) Онищенку В.М., який зареєстрований: ***, на земельну ділянку 

площею 0,0075 га (кадастровий номер ***), розташовану за адресою: ***, для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд. 

2.Передати громадянам Володьку М.П., Михну М.С., Ятченко О.Г., 

Івановій Г.А., Зірці Т.І., Шумейко М.В., Продану О.П., Онищенку В.М. 

вищезазначені земельні ділянки безоплатно у приватну власність. 

 

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ 


