
  
 
                                                                                   
  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ   

  
13.03.2020          № 71  
 
Про впорядкування адрес  житлових                                                                              
будинків та земельних ділянок                                                                                           
по вул.Вишнева в с.Олександрівка                                                             
Пирятинського району 
 
   Відповідно до статті 37 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні“, Тимчасового порядку реалізації експериментального проекту з 
присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня                    
2019 року № 367, враховуючи розбіжності щодо нумерації житлових будинків у 
правовстановлюючих документах на нерухоме майно жителів по вул.Вишнева в 
с.Олександрівка Пирятинського району з відомостями про реєстрацію права 
власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, відсутність у 
словниках вулиць Державного реєстру речових прав на нерухоме майно запису 
„провулок Вишневий“, інформації з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно, рішення виконавчого комітету Олександрівської сільської 
ради від 01.07.2009 № 20 „Про присвоєння номера житловому будинку“, для 
забезпечення громадянам реєстрації права власності на нерухоме майно або 
внесення змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за 
правильними адресами, з метою впорядкування адресного господарства 
сільського населеного пункту Пирятинської міської об’єднаної територіальної 
громади, на підставі заяв громадян: Великого О.К. від 03.03.2020 № П 4740, 
Дронишинця О.В. від 03.03.2020 № П 4807 та від 10.03.2020 № П 5230, поданих 
документів виконком міської ради  
 
ВИРІШИВ: 
 
          1. Впорядкувати адреси житлових будинків та земельних ділянок 
відповідно, що належать громадянам на праві приватної власності та 
знаходяться по вулиці Вишнева в с.Олександрівка Пирятинського району, 
згідно з додатком.                       

2. Рекомендувати власникам нерухомого майна по вулиці Вишнева в 
с.Олександрівка Пирятинського району 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 та 
внести зміни в технічні документації на домоволодіння. 



3. Зобов’язати старосту с.Олександрівка, Рівне та Могилівщина 
Пирятинської міської ради Тарасовського І.М.: 

1) проінформувати жителів вулиці Вишнева в с.Олександрівка 
Пирятинського району про прийняте виконкомом міської ради рішення до 
16.03.2020 та провести серед жителів вулиці роз’яснювальну роботу щодо 
необхідності внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно за впорядкованими адресами;  

2) внести відповідні зміни до погосподарської книги щодо об’єктів 
погосподарського обліку вулиці Вишнева в с.Олександрівка Пирятинського 
району до 25.03.2020; 

3)  провести реєстрацію місця проживання громадян за впорядкованими 
адресами до 31.03.2020. 

4. Відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального 
господарства виконкому міської ради  (Зергані М.І.) направити копію рішення 
„Про впорядкування адрес житлових будинків по вул.Вишнева в 
с.Олександрівка Пирятинського району“ до КП „Лубенське МБТІ“ для 
використання в роботі. 

5. 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  
                                                          13.03.2020 № 71 

Список  
упорядкованих адрес по вул.Вишнева  

в с.Олександрівка Пирятинського району 
№ 
з/п 

Прізвище, ім’я,  по-батькові         
власника будинку та земельної 
ділянки 

Адреса до 
впорядкування 

Адреса після 
впорядкування 

1 Середа Варвара Іллівна 
(померла) 
(спадкоємець Іванченко 
Валентина Дмитрівна)  

с.Олександрівка вул.Вишнева, 1 

2 Кузуб 
Ганна Іванівна 

с.Олександрівка вул.Вишнева, 2 

3 Дронишинець 
Олександр Васильович 

житл.буд.: 
пров.Вишневий, без 
номера; 
земел.діл.: 
вул.Вишнева, 2А 

вул.Вишнева, 3 

4 Максютенко 
Василь Дмитрович 

вул.Вишнева, 5А вул.Вишнева, 4 

5 Коваль 
Олексій Олексійович 

вул.Вишнева, 5 вул.Вишнева, 5 

6 Ковба 
Микола Анатолійович 

житл.буд.: 
вул.Вишнева, 7; 
земел.діл.: 
вул.Вишнева, 7 

вул.Вишнева, 6 

7 Грицай  
Надія Кирилівна  
(занедбане) 

с.Олександрівка вул.Вишнева, 7 

8 Шкарбан  
Олександр Васильович 

житл.буд.: 
вул.Вишнева, 8; 
земел.діл.: 
вул.Вишнева, 8 

вул.Вишнева, 8 

9 Занедбане (недобудоване) с.Олександрівка вул.Вишнева, 9 
10 Даценко 

Наталія Іванівна 
вул.Вишнева, 9 вул.Вишнева, 10 

11 Великий 
Олег Костянтинович 

житл.буд.: 
пров.Вишневий, 3; 
земел.діл.: 
Олександрівська 
сільська рада 

вул.Вишнева, 11 

12 Занедбане  с.Олександрівка вул.Вишнева, 12 
 Керуючий справами 
 виконкому міської ради                                                           Л.В.Кочур 



 
 


