
 

 

                                                                                   

  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
сімдесят шостої сесії сьомого скликання 

 

 

20 жовтня 2020 року № 461 

 

 

Про прийняття майна спільної 

власності територіальних громад  

Пирятинського району  

 

 

Відповідно до статей 26, 60, пункту 10 розділу V Прикінцевих та 

перехідних положень Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“,  

Закону України „Про передачу об’єктів права державної та комунальної 

власності“, постанови Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року         

№ 1482 „Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності“,  

пункту 39 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного 

кодексу України, рішення п’ятдесят першої позачергової сесії Пирятинської 

районної ради сьомого скликання від 16 жовтня 2020 року „Про передачу 

нерухомого майна спільної власності територіальних громад Пирятинського 

району“, рекомендацій постійної комісії з питань житлово-комунального 

господарства, комунальної власності, транспорту, зв’язку та сфери послуг, на 

підставі поданих документів міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Прийняти безоплатно із спільної власності територіальних громад 

Пирятинського району, в особі Пирятинської районної ради, нерухоме майно у 

комунальну власність Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, 

в особі Пирятинської міської ради (додаток 1). 

2. Утворити комісію з приймання-передачі нерухомого майна (додаток 2). 

3. Майно вважати прийнятим після підписання акту прийому-передачі. 

4. Взяти до відома, що Пирятинська районна державна адміністрація 

здійснюватиме фінансування установ, що утримуються за рахунок районного 

бюджету, до кінця бюджетного року в межах затверджених бюджетних 

асигнувань. 



5. Відділу управління комунальною власністю виконавчого комітету 

Пирятинської міської ради (Кошова Є.О.) оформити всі належні документи 

щодо прийняття нерухомого майна у комунальну власність Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади, в особі Пирятинської міської ради. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Безушко Л.С. та постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, транспорту, зв’язку та сфери послуг. 

 

 

 

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення сімдесят шостої сесії 

Пирятинської міської ради 

сьомого скликання 

 20 жовтня 2020 року № 461 

 

Перелік нерухомого майна, 

що приймається зі спільної власності територіальних громад Пирятинського 

району у комунальну власність Пирятинської міської об’єднаної  

територіальної громади, в особі Пирятинської міської ради 

 

№ 

з/п 
Тип майна, 

об’єкт 

нерухомого 

майна 

Адреса Підстава 

виникнення права 

власності 

Перелік документів що 

приймаються 

 ВІДДІЛ ОСВІТИ, 

МОЛОДІ ТА 

СПОРТУ 

ПИРЯТИН 

СЬКОЇ РДА. 

   

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Нежитлова 

будівля, школа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа 

Полтавська обл., 

Пирятинський р-н,        

с. Велика Круча, 

вулиця Героїв 

Майдану, будинок 

110. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтавська обл., 

Пирятинський р-н, 

с.Велика Круча,  

вулиця Садова , 

будинок 8а. 

Свідоцтво про право 

власності на 

нерухоме майно . 

серія САС № 281534 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свідоцтво про право 

власності на 

нерухоме майно.  

серія № САВ № 

740908 

1. Свідоцтво про право 

власності на нерухоме 

майно. 
 

2. Технічний паспорт від 

17.06.2008 року. 
 

3. Витяг з Державного 

реєстру речових прав на 

нерухоме майно про 

реєстрацію  іншого речового 

права. 
 

4. Проект землеустрою щодо 

відведення земельної 

ділянки. 
 

Кадастровий номер: 

5323881001:01:005:0001 

 

1. Свідоцтво про право 

власності на нерухоме 

майно. 
 

2. Технічний паспорт від 

15.02.2008 року. 

3. Будівля, школа, 

нежитлова 

будівля 

Полтавська обл., 

Пирятинський р-н,         

с.Березова Рудка,  

вулиця  Луценка,  

будинок 40. 

Рішення  24 сесії 

Пирятинської 

районної ради  

п’ятого  скликання   

від 22 грудня 2008 

року „Про 

затвердження 

Переліку майна та 

об’єктів спільної 

власності 

1. Інформаційна довідка з 

Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно та 

Реєстру прав власності на 

нерухоме майно, Державного 

реєстру Іпотек, Єдиного 

реєстру заборон відчуження 

об’єктів нерухомого майна 

щодо об’єкта нерухомого 

майна. 



територіальних 

громад району, що 

знаходяться в 

управлінні 

Пирятинської 

районної державної 

адміністрації“ 

Інформаційна 

довідка з Державного 

реєстру речових прав 

на нерухоме майно та 

Реєстру прав 

власності на 

нерухоме майно, 

Державного реєстру 

Іпотек, Єдиного 

реєстру заборон 

відчуження об’єктів 

нерухомого майна 

щодо об’єкта 

нерухомого майна. 

 

2. Технічний паспорт від 

06.02.2016 року. 
 

3. Витяг з Державного 

реєстру речових прав на 

нерухоме майно про 

реєстрацію права власності.   
 

4.Технічна документація  із 

землеустрою щодо 

інвентаризації земельної 

ділянки. 
 

Кадастровий номер:  

5323880701:01:001:0329 
 

5. Рішення  24 сесії 

Пирятинської районної ради  

п’ятого  скликання від           

22 грудня 2008 року. 

4. Нежитлові 

будівлі 

Полтавська обл., 

Пирятинський р-н,                

с.Каплинці,  

вулиця Шкільна 

(вулиця Калініна), 

будинок 15. 

Витяг з Державного 

реєстру речових прав 

на нерухоме майно 

про реєстрацію права 

власності                                   

від  07.06.2018 року. 

 

1. Витяг з Державного 

реєстру речових прав на 

нерухоме майно про 

реєстрацію права власності. 
 

2. Технічний паспорт від 

01.03.2018 року. 
 

3. Витяг з Державного 

реєстру речових прав на 

нерухоме майно про 

реєстрацію права власності. 
 

4. Технічна документація із 

землеустрою щодо 

інвентаризації земельної 

ділянки. 
 

Кадастрові номери : 

55323883201:01:003:0311 

55323883201:01:003:0312 
 

5. Рішення  24 сесії 

Пирятинської  районної ради  

п’ятого  скликання   від 22 

грудня 2008 року. 

5. Громадський 

будинок, 

школа. 

Полтавська обл., 

Пирятинський р-н,    

с.Каплинці, 

вулиця Шкільна 

(вулиця Калініна),  

будинок7а. 

Витяг з Державного 

реєстру речових прав 

на нерухоме майно 

про реєстрацію права 

власності від 

15.06.2018 року. 

 

1. Витяг з Державного 

реєстру речових прав на 

нерухоме майно про 

реєстрацію права власності. 
 

2. Технічний  паспорт від 

22.01.2014 року. 
 

3. Технічна документація із 

землеустрою щодо 

інвентаризації земельної  

ділянки. 

Кадастровий номер: 

5323883201:01:003:0283 



4. Рішення 24 сесії 

Пирятинської районної ради  

п’ятого скликання від          

22 грудня 2008 року.  

6. Будівля, 

громадський 

будинок 

(школа). 

Полтавська обл., 

Пирятинський р-н,   

с.Нові 

Мартиновичі, 

вулиця Шевченка, 

будинок 89 а. 

 

 

 

Свідоцтво про право 

власності на 

нерухоме майно 

СТА 742921. 

1. Свідоцтво про право 

власності на нерухоме 

майно. 
 

2. Технічний паспорт від 

22.06.2015 року. 
 

3. Копія Державного акта на 

право постійного 

користування землею 

   І –ПЛ № 002762. 

4. Технічна документація  із 

землеустрою щодо  

встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на 

місцевості). 
 

Кадастровий номер:  

5323882204:04:002:0261 

5323882200:00:034:0041 

7. Школа, 

нежитлова 

будівля. 

Полтавська обл., 

Пирятинський р-н,        

с.Смотрики,  

вулиця 

Грушевського, 

будинок 40 а. 

Свідоцтво про право 

власності на 

нерухоме майно 

Серія САК №843842. 

1. Свідоцтво про право 

власності на нерухоме 

майно. 
 

2. Технічний паспорт від 

24.10.2014 року. 
 

3. Витяг з Державного 

реєстру речових прав на 

нерухоме майно про 

реєстрацію права власності. 
 

4. Технічна документація із 

землеустрою щодо 

інвентаризації земельної 

ділянки. 
 

Кадастровий номер: 

5323885201:01:003:0159 

8. Будівля, 

громадський 

будинок 

(школа). 

Полтавська обл., 

Пирятинський р-н, 

с.Теплівка,  

вулиця Бідненка, 

будинок 49. 

Свідоцтво про право 

власності на 

нерухоме майно 

СТА 742911 

1. Свідоцтво про право 

власності на нерухоме 

майно. 
 

2. Технічний паспорт від 

14.07.2015 року. 
 

4. Витяг з Державного 

реєстру речових прав на 

нерухоме майно про 

реєстрацію права власності. 
 

5. Технічна документація із 

землеустрою щодо 

інвентаризації земельної 

ділянки. 
 

Кадастровий номер : 

5323885801:01:002:0298 



 Відділ 

управління 

комунальним 

майном 

районної ради 

   

1. Нежитлова 

будівля. 

Полтавська обл., 

Пирятинський р-н,  

м.Пирятин, вулиця  

Січових Стрільців, 

21 а. 

Свідоцтво про право 

власності на 

нерухоме майно 

Серія САЕ № 004225. 

1. Свідоцтво про право 

власності на нерухоме 

майно. 
 

2. Технічний паспорт від 

19.06.2006 року. 
 

3. Державний акт на право 

постійного користування 

земельною ділянкою   

Серія ЯЯ № 229554  
 

 4. Технічна документація по  

інвентаризації земель при 

здійсненні землеустрою 

територіальній громаді 

Пирятинського району в 

особі Пирятинської районної 

ради (нежитлова будівля                        

„Ремпобуттехніка“) 
 

Кадастровий номер : 

5323810100:50:024:0218 

2. Нежитлові  

будівлі 

(Пирятинський 

райвійськкомат) 

Полтавська обл., 

Пирятинський р.,  

м. Пирятин,  

вулиця Ярмаркова, 

будинок 43. 

Свідоцтво про право 

власності на 

нерухоме майно 

Серія САВ № 

655007. 

1. Свідоцтво про право 

власності на нерухоме 

майно. 
 

2. Технічний паспорт від 

21.05.2008 року. 
 

3. Державний акт на право 

постійного користування 

земельною ділянкою    

Серія ЯЯ № 228172 
 

4. Технічна документація із 

землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) 

територіальної громади  

Пирятинського району в 

особі Пирятинської районної 

ради для розміщення та 

постійної діяльності 

Збройних Сил України 

(обслуговування 

Пирятинського районного 

військового комісаріату) 
 

Кадастровий номер: 

5323810100:50:008:0228 

3. Школа . Полтавська обл., 

Пирятинський р-н, 

м.Пирятин, 

вулиця Ярмаркова  

Витяг з Державного 

реєстру речових прав 

на нерухоме майно 

про реєстрацію права 

1. Витяг з Державного 

реєстру речових прав на 

нерухоме майно про 

реєстрацію права власності. 



(вулиця Радянська), 

будинок 41. 

власності 

від 07.09.2018 року. 

2. Технічний паспорт від 

27.11.2017 року. 
 

3. Рішення 24 сесії 

Пирятинської районної ради  

п’ятого скликання 

від 22 грудня 2008 року. 

4. Нежитлові 

будівлі. 

Полтавська обл.,   

Пирятинський р-н,  

м.Пирятин, 

вул.Соборна,  

будинок 42. 

Свідоцтво про право 

власності на 

нерухоме майно  

Серія САС № 

590824. 

1. Свідоцтво про право 

власності на нерухоме 

майно. 
 

2. Технічний паспорт від 

26.11.2008 року. 
 

3. Державний акт на право 

постійного користування 

земельною ділянкою    

Серія ЯЯ № 229547. 
 

4. Технічна документація по  

інвентаризації земель при 

здійсненні землеустрою  

територіальній громаді 

Пирятинського району в 

особі Пирятинської районної 

ради 

Кадастровий номер:  

5323810100:50:008:0251 

5. Нежитлове  

приміщення, 

(фільмотека) 

 

Полтавська обл., 

Пирятинський р-н,  

м.Пирятин,  

вул.Європейська, 

будинок 15,  

прим. 4. 

Свідоцтво про право 

власності на 

нерухоме майно  

Серія САС № 

590861. 

1. Свідоцтво про  право 

власності на нерухоме 

майно. 
 

2. Технічний  паспорт від 

17.06.2009 року. 

6.  Нежитлова 

будівля, 

художня 

школа. 

Полтавська обл.., 

Пирятинський р-н,  

м.Пирятин,  

вулиця Соборна, 

будинок 43. 

Свідоцтво про право 

власності на 

нерухоме майно  

Серія САС № 

590889. 

1. Свідоцтво про право 

власності на нерухоме 

майно. 
 

2. Технічний паспорт від 

19.03.2009 року. 

7. Дитяча 

консультація  

та 

стоматологія, 

нежитлова 

будівля. 

Полтавська обл., 

Пирятинський р-н,  

м.Пирятин,  

вулиця Соборна, 

будинок 29. 

Свідоцтво про право 

власності на 

нерухоме майно  

Серія САК № 

843843. 

1. Свідоцтво  про право 

власності на нерухоме 

майно. 
 

2. Технічний  паспорт від 

25.01.2012 року. 
 

3. Технічна документація із 

землеустрою щодо 

інвентаризації земельної 

ділянки.  
 

Кадастровий номер: 

5323810100:50:019:0351 

 Товариство з 

обмеженою 

відповідальні

стю редакція 

газети 

„Пирятинськ

і вісті“ 

   



 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 

  

1. Нежитлова 

будівля, 

(редакція 

газети). 

Полтавська обл., 

Пирятинський р-н,  

м.Пирятин,  

вулиця Успенська, 

будинок 5. 

Свідоцтво про право 

власності на 

нерухоме майно  

Серія САЕ № 246331. 

1. Свідоцтво про право 

власності  на нерухоме 

майно. 
 

2. Технічний  паспорт від  

07.09.2011 року. 
 

3. Державний акт на право 

постійного користування 

землею (копія)  

І –ПЛ № 003485. 

 КП 

„ЦПМСД“ 

Пирятинсько

ї районної 

ради 

   

1. Нежитлова 

будівля, 

фельдшерсько- 

акушерський 

пункт  

с.Калинів Міст. 

Полтавська обл., 

Пирятинський р-н, 

с.Калинів Міст,  

вулиця Тімірязєва,  

будинок 2. 

Свідоцтво про право 

власності на 

нерухоме майно 

Серія САС № 

590891. 

1. Свідоцтво на право 

власності на нерухоме 

майно. 
 

2. Технічний  паспорт від 

03.09.2015 року. 

2. Нежитлові 

будівлі, 

поліклініка. 

Полтавська обл., 

Пирятинський р-н,  

м.Пирятин,  

вулиця Визволення, 

будинок 5.  

 

Витяг з Державного 

реєстру речових прав 

на нерухоме майно 

про реєстрацію права 

власності 

від 21.06.2018 року. 

1. Витяг з Державного 

реєстру речових прав на 

нерухоме майно про 

реєстрацію права власності. 
 

2. Технічний  паспорт від 

05.07.2017 року. 
 

3. Витяг з Державного 

реєстру речових прав на 

нерухоме майно про 

реєстрацію права власності 

(земля).  
 

4. Технічна документація із 

землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для 

будівництва та 

обслуговування будівель 

закладів охорони здоров’я та 

соціальної допомоги 
 

Кадастровий номер : 

5323810100:50:008:0334 
 

5. Рішення  24 сесії 

Пирятинської районної ради  

п’ятого  скликання від  

22 грудня 2008 року. 



Додаток 2  

до рішення сімдесят шостої сесії 

Пирятинської міської ради 

сьомого скликання 

20 жовтня 2020 року № 461 

 

Комісія з приймання-передачі 

майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад 

Пирятинського району 

 

Безушко  

Людмила Сергіївна 

- заступник міського голови з питань діяльності 

виконкому міської ради, голова комісії 

   

Савченко  

Вячеслав Вікторович 

- 

 

 

головний спеціаліст відділу управління 

комунальною власністю виконкому міської 

ради, секретар комісії 

   

Члени комісії: 

 

Кошова  

Євгенія Олегівна 

- 

 

начальник відділу управління комунальною 

власністю виконкому міської ради 

   

Нечипоренко 

Наталія Михайлівна 

- головний спеціаліст відділу управління 

комунальним майном районної ради  

(за згодою) 

   

Продан 

Валентина Феофанівна 

- начальник відділу управління комунальним 

майном районної ради (за згодою) 

   

Смірнова 

Анастасія Юріївна  

- головний спеціаліст з юридичних питань 

відділу організаційної та кадрової роботи 

виконавчого апарату районної ради (за згодою) 

   

Соловйов  

Руслан Юрійович 

- начальник юридичного відділу виконкому 

міської ради 

   

Цюра  

Ірина Олексіївна 

- начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності виконкому міської ради 

   

Шевченко  

Олена Володимирівна 

- спеціаліст 1-ї категорії відділу бухгалтерського 

обліку та звітності виконкому міської ради. 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 


