
  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

  

РІШЕННЯ 
сорок першої позачергової сесії сьомого скликання 

 

24 липня 2018 року № 244 

 

Про прийняття у комунальну власність Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади із приватної власності об’єкту нерухомого майна   

 

Відповідно до статті 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, статті 120 Земельного Кодексу України, на підставі звернення громадянки 

Повшедної О.П. від 11.07.2018 № 1705/02-23, враховуючи рішення тридцять дев’ятої 

сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 06 червня 2018 року № 201 

„Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки комунальної власності, розташованої за адресою: вул.Соборна, 25, 

м.Пирятин, та заключення договору оренди“, висновки постійної комісії міської ради 

з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг, з метою раціонального використання майна, що знаходиться 

на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, та надання 

якісних послуг населенню, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1.  Прийняти із приватної власності громадянки Повшедної Оксани Павлівни 

у комунальну власність Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, в 

особі Пирятинської міської ради, будівлю громадської вбиральні, розташованої за 

адресою вул. Соборна, 25/1, м.Пирятин, Полтавська обл. 

2. Утворити комісію для приймання-передачі зазначеного майна та оформити 

всі належні документи про прийняття вищевказаної будівлі в комунальну власність 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, в особі Пирятинської 

міської ради, та здійснити державну реєстрацію права власності на об’єкт нерухомого 

майна (додається). 

3. Приймання-передачу здійснити в термін до 01 серпня 2018 року. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконкому міської ради Вараву М.В. та постійну комісію міської 

ради з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, 

транспорту, зв’язку та сфери послуг (Хоменко О.В.). 

 

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ  



Додаток 

до рішення сорок першої 

позачергової сесії  

Пирятинської міської ради  

сьомого скликання  

24 липня 2018 року № 244 

 

 

Склад комісії 

з передачі на баланс виконавчого комітету Пирятинської міської ради 

громадської вбиральні по вул. Соборна 25/1 в м.Пирятин 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 

Варава                                              

Максим Володимирович  

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконкому міської ради, 

голова комісії 

 

Кошова                                      

Євгенія Олегівна 

- головний спеціаліст відділу 

управління комунальною власністю 

виконкому міської ради, секретар 

комісії 

 

Члени комісії: 

 

Ільченко                                      

Тарас Миколайович 

- начальник відділу управління 

комунальною власністю виконкому 

міської ради 

 

Повшедна  

Оксана Павлівна 

- власник комплексу будівель по   

вул. Соборна, 25/1 (за згодою)   

 

Соловйов 

Руслан Юрійович 

- начальник юридичного відділу 

виконкому міської ради 

 

Шевченко                               

Марина Володимирівна        

- заступник начальника відділу  

бухгалтерського обліку та звітності 

виконкому міської ради 

 

Шевченко                                             

Олена Володимирівна 

- спеціаліст 1-ої категорії відділу 

бухгалтерського обліку та звітності 

виконкому міської ради 

 


