
  
                                                                

                  

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ              

 

16.04.2019           № 136 
 

Про видачу громадянам будівельного паспорта забудови земельної ділянки на 

території населених пунктів Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади 

  

 

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 „Планування і забудова 

територій (Б.2.2-12: 2018)“, 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 громадянину Ковальчуку В.В., зареєстрованого  за адресою: ***, 

будівельний паспорт забудови власної земельної ділянки площею 0,0719 га,  що 

розташована по вул.Абаканська, 38 в м.Пирятин, на реконструкцію житлового 

будинку шляхом прибудови розміром 2,50х1,50м та будівництво гаража 

розміром 5,00х8,00м. 

1.1.  Зобов’язати гр.Ковальчука В.В.: 

зареєструвати в Департаменті державної архітектурно-будівельної 

інспекції у Полтавській області повідомлення про початок будівельних робіт;  

будівельні роботи провести з дотриманням будівельних та 

протипожежних норм, виконати благоустрій прилеглої до подвір’я території; 

внести в установленому порядку зміни в технічний паспорт на об’єкт 

нерухомого майна; 

зареєструвати в Департаменті державної архітектурно-будівельної 

інспекції у Полтавській області декларацію про готовність об’єкта до 

експлуатації; 

надати до відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального 

господарства виконкому міської ради копії документів щодо початку робіт та 

введення будівель в експлуатацію; 

оформити право власності на нові об’єкти будівництва.      



2. Відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального 

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

строк видати громадянину Крипченку М.І., зареєстрованого за адресою: ***, 

будівельний паспорт забудови власної земельної ділянки площею 0,1230 га, що 

розташована по вул.Удайська, 61 в с.Заріччя, Полтавської обл., на будівництво 

гаража розміром 6,00х12,00м. 

2.1.  Зобов’язати гр.Крипченка М.І.: 

зареєструвати в Департаменті державної архітектурно-будівельної 

інспекції у Полтавській області повідомлення про початок будівельних робіт;  

будівельні роботи провести з дотриманням будівельних та 

протипожежних норм, виконати благоустрій прилеглої до подвір’я території; 

внести в установленому порядку зміни в технічний паспорт на об’єкт 

нерухомого майна; 

зареєструвати в Департаменті державної архітектурно-будівельної 

інспекції у Полтавській області декларацію про готовність об’єкта до 

експлуатації; 

надати до відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального 

господарства виконкому міської ради копії документів щодо початку робіт та 

введення будівель в експлуатацію; 

 оформити право власності на нові об’єкти будівництва.  

3. Відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального 

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

строк видати громадянину Скляру С.А., зареєстрованого за адресою: ***, 

будівельний паспорт забудови власної земельної ділянки площею 0,0850 га, що 

розташована по пров.Славний, 23, м.Пирятин, на реконструкцію житлового 

будинку шляхом прибудови розміром 3,00х8,75м (замість аварійної старої) та 

будівництво нового гаража розміром 2,50х4,00м (замість старих господарських 

будівель). 

3.1.  Зобов’язати гр.Скляра С.А.: 

зареєструвати в Департаменті державної архітектурно-будівельної 

інспекції у Полтавській області повідомлення про початок будівельних робіт;  

будівельні роботи провести з дотриманням будівельних та 

протипожежних норм, виконати благоустрій прилеглої до подвір’я території; 

внести в установленому порядку зміни в технічний паспорт на об’єкт 

нерухомого майна; 

зареєструвати в Департаменті державної архітектурно-будівельної 

інспекції у Полтавській області декларацію про готовність об’єкта до 

експлуатації; 

надати до відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального 

господарства виконкому міської ради копії документів щодо початку робіт та 

введення будівель в експлуатацію; 

 оформити право власності на нові об’єкти будівництва.  

4. Відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального 

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

строк видати громадянину Бойку С.М., зареєстрованого за адресою: ***, 



будівельний паспорт забудови власної земельної ділянки площею 0,2394 га, що 

розташована по вул.Набережна, 120 м.Пирятин, на реконструкцію житлового 

будинку шляхом прибудови коридору розміром 3,00х12,85м та будівництво 

гаража розміром 3,70х12,90м та сараю розміром 10,00х7,00. 

4.1.  Зобов’язати гр.Бойка С.М.: 

зареєструвати в Департаменті державної архітектурно-будівельної 

інспекції у Полтавській області повідомлення про початок будівельних робіт;  

будівельні роботи провести з дотриманням будівельних та 

протипожежних норм, виконати благоустрій прилеглої до подвір’я території; 

внести в установленому порядку зміни в технічний паспорт на об’єкт 

нерухомого майна; 

зареєструвати в Департаменті державної архітектурно-будівельної 

інспекції у Полтавській області декларацію про готовність об’єкта до 

експлуатації; 

надати до відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального 

господарства виконкому міської ради копії документів щодо початку робіт та 

введення будівель в експлуатацію; 

 оформити право власності на нові об’єкти будівництва.   

5. Відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального 

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

строк видати громадянину Кривцю О.О., зареєстрованого за адресою: ***, 

будівельний паспорт забудови власної земельної ділянки площею 0,0551 га, що 

розташована по вул.Зарічанська, 58, с.Заріччя, Полтавської обл., на будівництво 

гаража розміром 10,00х4,30м.  

5.1.  Зобов’язати гр.Кривця О.С.: 

зареєструвати в Департаменті державної архітектурно-будівельної 

інспекції у Полтавській області повідомлення про початок будівельних робіт;  

будівельні роботи провести з дотриманням будівельних та 

протипожежних норм, виконати благоустрій прилеглої до подвір’я території; 

внести в установленому порядку зміни в технічний паспорт на об’єкт 

нерухомого майна; 

зареєструвати в Департаменті державної архітектурно-будівельної 

інспекції у Полтавській області декларацію про готовність об’єкта до 

експлуатації; 

надати до відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального 

господарства виконкому міської ради копії документів щодо початку робіт та 

введення будівель в експлуатацію; 

 оформити право власності на нові об’єкти будівництва. 

6. Відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального 

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

строк видати громадянці Сідоровій Н.М., зареєстрованої за адресою: ***, 

будівельний паспорт забудови власної земельної ділянки площею 0,0565 га, що 

розташована по вул.Горького, 47, м.Пирятин, на реконструкцію житлового 

будинку шляхом добудови коридору розміром 1,83х1,50м та ванної кімнати 

розміром 2,50х2,50м.  



6.1.  Зобов’язати гр.Сідорову Н.М.: 

зареєструвати в Департаменті державної архітектурно-будівельної 

інспекції у Полтавській області повідомлення про початок будівельних робіт;  

будівельні роботи провести з дотриманням будівельних та 

протипожежних норм, виконати благоустрій прилеглої до подвір’я території; 

внести в установленому порядку зміни в технічний паспорт на об’єкт 

нерухомого майна; 

зареєструвати в Департаменті державної архітектурно-будівельної 

інспекції у Полтавській області декларацію про готовність об’єкта до 

експлуатації; 

надати до відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального 

господарства виконкому міської ради копії документів щодо початку робіт та 

введення будівель в експлуатацію; 

 оформити право власності на нові об’єкти будівництва. 

 

 

      
Міський голова                                                                       О.РЯБОКОНЬ 


