
  
                                                                
                  
  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
РІШЕННЯ      

      
09.09.2020           № 256 
 
Про видачу громадянам  
будівельного паспорта  
забудови земельної ділянки  
  

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 Б.2.2-12:2019 „Планування 
та забудова територій“, на підставі заяв громадян Тимчура О.С. від 02.09.2020  
№ П 16473, Бугайова О.В. від 03.09.2020 № П 16543 та 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 Тимчуру О.С., який зареєстрований за 
адресою: ***, м.Пирятин, будівельний паспорт забудови власної земельної 
ділянки площею 0,0683 га, що розташована по *** в м.Пирятин, на будівництво 
нового житлового будинку (замість старого) розміром 9,10х10,50м, гаража 
розміром 4,50х6,50м та на  реконструкцію старого житлового будинку розміром 
5,66х9,22м під літню кухню.  
 1.1.  Зобов’язати гр.Тимчура О.С.:  
 зареєструвати в Департаменті державної архітектурно-будівельної 
інспекції у Полтавській області повідомлення про початок будівельних робіт; 
 будівельні роботи провести з дотриманням будівельних, санітарних  та 
протипожежних норм;  
 внести зміни до технічного паспорта на домоволодіння;  
 після закінчення будівельних робіт зареєструвати в Департаменті 
державної архітектурно-будівельної інспекції у Полтавській області декларацію 
про готовність об’єктів до експлуатації; 
 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 будівель в експлуатацію;  
 
 провести в установленому порядку державну реєстрацію змін. 



  2. Відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального 
господарства виконкому міської ради (Зергані М.І.) підготувати та в                                
10-денний строк видати громадянину Бугайову О.В., який зареєстрований за 
адресою: *** м.Пирятин, будівельний паспорт забудови власної земельної 
ділянки площею 0,05 га, що розташована по *** в м.Пирятин, на будівництво 
житлового будинку розміром 9,00х12,00м, вбиральні та облаштування септика. 
        2.1.  Зобов’язати гр.Бугайова О.В.:  
 зареєструвати в Департаменті державної архітектурно-будівельної 
інспекції у Полтавській області повідомлення про початок будівельних робіт; 
 будівельні роботи провести з дотриманням будівельних, санітарних  та 
протипожежних норм;  
 роботи по облаштуванню септика виконати відповідно до санітарних норм 
і правил; 
 конструкцію вигребу виконати із водонепроникних матеріалів, наземну 
його частину обладнати щільно прилягаючою кришкою; 
 виготовити технічний паспорт на домоволодіння;  
 після закінчення будівельних робіт зареєструвати в Департаменті 
державної архітектурно-будівельної інспекції у Полтавській області декларацію 
про готовність об’єктів до експлуатації; 
 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 будівель в експлуатацію;  
 провести в установленому порядку державну реєстрацію об’єктів 
нерухомого майна. 
 
 
 
Міський голова                                                                          О.РЯБОКОНЬ 


