
  
                                                                

                  

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ               
 

03.08.2018           № 241 
 

Про видачу громадянам будівельного 

паспорта забудови земельних ділянок 

у м.Пирятин    

  

 Відповідно до статті 31 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, статей 27, 34, 39 Закону України „Про регулювання містобудівної 

діяльності“, Державних будівельних норм України „Містобудування. 

Планування і забудова міських та сільських населених пунктів (360-92**)“, на 

підставі поданих документів виконком  міської  ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

         1. Відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального 

господарства виконкому міської ради (Зергані М.І.) підготувати та в 10-денний 

строк видати громадянці Недобор Лілії Олександрівні, яка зареєстрована за 

адресою: пров.Свинаря В., 1, м.Пирятин, будівельний паспорт забудови власної 

земельної ділянки площею 0,0591га,  яка розташована по вул.Чкалова, 25 в 

м.Пирятин, на будівництво гаража розміром 3,20х8,00м. 

         1.1. Зобов’язати гр. Недобор Л.О.: 

направити до Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції 

у Полтавській області документ, що дає право на початок виконання 

будівельних робіт;  

будівельні роботи провести з дотриманням будівельних та 

протипожежних норм; 

після закінчення будівельних робіт оформити декларацію про готовність 

об’єкта будівництва до експлуатації, внести в установленому порядку зміни в 

технічну документацію на домоволодіння  та виконати благоустрій прилеглої 

до подвір’я території; 

надати до відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального 

господарства виконкому міської ради копії документів щодо початку робіт та 

введення будівлі в експлуатацію.  

          2. Відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального 

господарства виконкому міської ради (Зергані М.І.) підготувати та в 10-денний 

строк видати громадянину Безушку Євгенові Григоровичу,  який 

зареєстрований за адресою: вул.Жовтнева, 252А, м.Пирятин,  будівельний 

паспорт забудови власної земельної ділянки площею 0,06га,  яка розташована  
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по вул.Січових Стрільців (колишня Жовтнева), 252А в м.Пирятин, на 

будівництво літньої кухні розміром 3,00х4,00м. 

         2.1. Зобов’язати гр. Безушка Є.Г.: 

направити до Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції 

у Полтавській області документ, що дає право на початок виконання 

будівельних робіт;  

будівельні роботи провести з дотриманням будівельних та 

протипожежних норм; 

після закінчення будівельних робіт оформити декларацію про готовність 

об’єкта будівництва до експлуатації, внести в установленому порядку зміни в 

технічну документацію на домоволодіння  та виконати благоустрій прилеглої 

до подвір’я території; 

надати до відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального 

господарства виконкому міської ради копії документів щодо початку робіт та 

введення будівлі в експлуатацію.  

           

 

 

 

 

Міський голова                                                                          О.РЯБОКОНЬ 


