
   

 

 
 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
тринадцятої сесії восьмого скликання 

 

 

28 липня 2021 року № 615 

 

 

Про затвердження громадянам 

технічних документацій із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої 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 з питань земельних відносин та охорони природи, 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянам: 

1) Дорошенку В.М. на земельну ділянку площею   0,0867 га (кадастровий 

номер ***), розташовану за адресою: ***, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); 

2) Шашелю О.В. на земельну ділянку площею 0,0830 га (кадастровий 

номер ***), розташовану за адресою: ***, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); 

3) Грибановій Т.М. на земельну ділянку площею 0,0766 га (кадастровий 

номер ***), розташовану ***, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); 

4) Ісаєнку О.П. на земельні ділянкі загальною площею 0,6340 га, а саме: 

0,1043 га (кадастровий номер ***), розташовану ***, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка); 

0,5297 га (кадастровий номер ***), розташовану ***, для ведення 

особистого селянського господарства; 



5) Камському П.М. на земельну ділянку площею 0,1231 га (кадастровий 

номер ***), розташовану ***, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); 

6) Фесині К.І. на земельні ділянки загальною площею 0,3000 га, а саме: 

0,0600 га (кадастровий номер ***), розташовану за адресою: ***, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд; 

0,2400 га (кадастровий номер ***), розташовану за адресою: ***, для 

ведення особистого селянського господарства; 

7) Гомулько С.С. на земельну ділянку площею 0,0724 га (кадастровий 

номер ***), розашовану за адресою: ***, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

8) Шупті О.В. на земельну ділянку площею 0,2498 га (кадастровий номер 

***), розташовану за адресою: ***, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

9) Митропану Є.В. на земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий 

номер ***), розташовану ***, для ведення особистого селянського 

господарства; 

10) Бойку О.І. на земельну ділянку площею 0,1965 га (кадастровий номер 

***), розташовану за адресою: ***, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

11) Сапсаю С.М. на земельну ділянку площею 0,2100 га (кадастровий 

номер ***), розташовану за адресою: ***, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

12) Савенку А.А. та Савенок Т.П. на земельну ділянку площею 0,1778 га 

(кадастровий номер ***), розташовану за адресою: ***, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

13) Казєєву В.Б., на земельну ділянку площею 0,1526 га (кадастровий 

номер ***), розташовану за адресою: ***, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

14) Паламарчук Т.І. на земельні ділянки загальною площею 0,6750 га, а 

саме: 

0,0800 га (кадастровий номер ***), розташовану за адресою: ***, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка); 

0,5950 га (кадастровий номер ***), розташовану за адресою: ***, для 

ведення особистого селянського господарства; 

15) Ковтонюк Н.В. на земельну ділянку площею 0,1597 га (кадастровий 

номер ***), розашовану за адресою: ***, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

16) Дерновому В.І. на земельну ділянку площею 0,0788 га (кадастровий 

номер ***), розташовану ***, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2. Передати громадянам Дорошенку В.М., Шашелю О.В.,           

Грибановій Т.М., Ісаєнку О.П., Камському П.М., Фесині К.В., Гомулько С.С., 



Шупті О.В., Митропану Є.В., Бойку О.І., Сапсаю С.М., Казєєву В.Б.,  

Паламарчук Т.І., Ковтонюк Н.В., Дерновому В.І. вищезазначені земельні 

ділянки безоплатно у приватну власність. 

3. Передати громадянам Савенку А.А. та Савенок Т.П. дану земельну 

ділянку безоплатно у спільну часткову власність по ½ (одній другій) частці 

кожному. 

 

 

 

Міський голова Андрій СІМОНОВ 


