
  

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ   
  

28.12.2017          №  330 

 

Про впорядкування адреси  об’єктів приватної та комунальної власності  по                              

вул.Центральна в с.Олександрівка Пирятинського району 

 

   Відповідно до статті 37 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, враховуючи розбіжності щодо нумерації житлових будинків та 

нежитлових будівель по вул.Центральна у погосподарському обліку 

с.Олександрівка з відомостями про реєстрацію права власності в Державному 

реєстрі речових прав на нерухоме майно, Реєстрі прав власності на нерухоме 

майно, з метою впорядкування адресного господарства Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади, у зв’язку з виготовленням технічної 

документації на об’єкти комунальної власності та оформленням громадянами 

права власності на нерухоме майно, виконком міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Впорядкувати адреси: 

         1) житлових будинків та нежитлових будівель, що належать фізичним та 

юридичним особам на праві приватної власності; 

         2) об’єктів комунальної власності, розташованих по вулиці Центральна в 

с.Олександрівка Пирятинського району, згідно з додатком.                       

2.  Рекомендувати власникам нерухомого майна по вул.Центральна в 

с.Олександрівка  Пирятинського району: 

1) провести в установленому порядку реєстрацію права власності на 

об’єкти або внести зміни до записів Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно за впорядкованими адресами; 

2) внести зміни в технічні документації на домоволодіння чи нежитлові 

будівлі. 

3. Зобов’язати старосту с.Олександрівка, Рівне та Могилівщина 

Пирятинської міської ради Тарасовського І.М.: 

1) проінформувати жителів та власників нежитлових будівель по  

вул.Центральна в с.Олександрівка про прийняте рішення до 08.01.2018;  

2) внести відповідні зміни до погосподарської книги щодо впорядкованих 

адрес об’єктів погосподарського обліку вул.Центральна в с.Олександрівка до 

15.01.2018; 



3)  провести реєстрацію місця проживання громадян за впорядкованими 

адресами до 31.01. 2018. 

4. Відділу будівництва та архітектури виконкому міської ради                   

(Зергані М.І.) рішення „Про впорядкування адреси об’єктів приватної та 

комунальної власності по вул.Центральна в с.Олександрівка Пирятинського 

району“ направити до КП „Лубенське МБТІ“ до 05.01.2018. 

5. Відділу управління комунальною власністю виконкому міської ради 

(Ільченко Т.М.) забезпечити виготовлення технічних документацій на об’єкти 

комунальної власності по вул.Центральна в с.Олександрівка із зазначенням 

впорядкованих адрес до 01.04.2018. 

6. Відповідальним виконавцям інформувати про виконання рішення у 

визначені терміни. 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Вараву М.В. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                         О.РЯБОКОНЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                Додаток  

                                                                                до рішення виконкому  

міської ради від 27.12.2017 № 330 
 

Список  

об’єктів для упорядкування адреси по вул.Центральна в с.Олександрівка  

Пирятинського району 
 

№ 

з/п 

Назва об’єкта 

нерухомого майна та 

його власник 

Адреса до 

впорядкування 

Адреса після 

впорядкування 

1 Нежитлова будівля -

Олександрівська філія 

Опорного закладу 

Пирятинська ЗОШ            

І-ІІІ ступенів № 6 

вул.Центральна, 1 вул.Центральна, 1 

2 Нежитлова будівля – 

магазин  

вул.Центральна, 2 вул.Центральна, 3 

3 Котельня вул.Центральна, 6 вул.Центральна, 5 

4 Олександрівський 

сільський клуб із 

господарськими 

будівлями 

вул.Центральна, 6 вул.Центральна, 7 

5 Нежитлова будівля – 

контора 

вул.Центральна, 10 вул.Центральна, 9 

6 Газорозподільчий 

пункт № 16  

 вул.Центральна, 11 

7 Житловий будинок із 

господарською 

будівлею 

вул.Центральна, 1 вул.Центральна, 13 

8 Українська православна 

церква святого 

Пантелеймона 

вул.Центральна, 10А вул.Центральна, 15 

9 Нежитлова будівля – 

магазин  

вул.Центральна, 8 вул.Центральна, 2 

10 Нежитлова будівля – 

адмінбудинок 

вул.Центральна, 6 вул.Центральна, 4 

11 Житловий будинок              

(2-поверховий) 

вул.Центральна, 4 вул.Центральна, 6 

12 Житловий будинок вул.Центральна, 7 вул.Центральна, 8 

13 Нежитлові будівлі, 

токове господарство  

вул.Центральна, 9 вул.Центральна, 10 

 

Керуючий справами 

виконкому міської ради                                                           Л.В.Кочур 


