
 

 

 

 

 
 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
п’ятдесят шостої сесії сьомого скликання 

 

 

25 червня 2019 року № 235 

 

 

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

0,0483 га (кадастровий номер ***), розташовану за адресою: ***, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд; 

2) Охріменко З.С., яка зареєстрована: ***, на земельну ділянку площею 

0,0578 га (кадастровий номер ***), розташовану за адресою: ***, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд; 

3) Ковальчуку В.П., Ковальчук В.Г., які зареєстровані: ***, на земельну 

ділянку площею 0,0868 га (кадастровий номер ***), розташовану за адресою: 

***, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд; 

4) Володько О.Є., Бречці В.В., Дядюн Л.Б., які зареєстровані: ***, на 

земельну ділянку площею 0,1000 га (кадастровий номер ***), розташовану за 

адресою: ***, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд; 



 

 

5) Продану О.Є., який зареєстрований: ***, на земельну ділянку площею 

0,0760 га (кадастровий номер ***), розташовану за адресою***, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд; 

6) Батраку В.О., який зареєстрований: ***, на земельну ділянку площею 

0,0596 га (кадастровий номер ***), розташовану за адресою: ***, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд; 

7) Рубанову-Удоду Д.М., який зареєстрований: ***, на земельну ділянку 

площею 0,0982 га (кадастровий номер ***), розташовану за адресою: *** для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд; 

8) Федченко М.М., яка зареєстрована: ***, на земельну ділянку площею 

0,0047 га (кадастровий номер ***), розташовану за адресою: ***, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд; 

9) Калатіній Ю.С., яка зареєстрована: ***, на земельну ділянку площею 

0,0492 га (кадастровий номер ***), розташовану за адресою: ***, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд. 

2. Передати громадянам Бекезіній І.В., Охріменко З.С., Володько О.Є., 

Бречці В.В., Дядюн Л.Б., Продану О.Є., Батраку В.О., Рубанову-Удоду Д.М., 

Федченко М.М., Калатіній Ю.С. вищезазначені земельні ділянки безоплатно у 

приватну власність.  

3. Передати громадянам Ковальчуку В.П. та Ковальчук В.Г. 

вищезазначену земельну ділянку безоплатно у спільну часткову власність по ½ 

(одній другій) частці кожному. 

 

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ 


