
 
 
                                                                                   
  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
   

   РІШЕННЯ 
шістдесят третьої сесії сьомого скликання  

 ПРОЕКТ 
 
 

 
___  грудень 2019 року                                                                                           № ___                   
 
 
Про затвердження Порядку присвоєння та впорядкування поштових адрес 
об’єктам нерухомого майна в м.Пирятин та в сільських населених пунктах 
Пирятинської міської ОТГ 
 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні“, враховуючи наявні розбіжності в адресному господарстві, реєстрацію 
декількох об’єктів нерухомого майна за однією адресою або відсутність 
поштової адреси, з  метою впорядкування адресного господарства населених 
пунктів Пирятинської міської ради, для уникнення перешкод при внесенні 
об’єктів незалежно від форм власності в Державний реєстр речових прав на 
нерухоме майно,  міська рада  
 
ВИРІШИЛА: 
 
           1. Затвердити Порядок присвоєння та впорядкування поштових адрес 
об’єктам нерухомого майна в м.Пирятин та в сільських населених пунктах 
Пирятинської міської ОТГ. 

 2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконкому Вараву М.В. та постійну комісію 
Пирятинської міської ради з питань житлово-комунального господарства, 
комунальної власності, транспорту, зв’язку та сфери послуг (Хоменко О.В.). 
 

Міський голова                                                        О.РЯБОКОНЬ  

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення __________ сесії 
міської ради  
від ______ 2019 року №  ____ 

 
 

ПОРЯДОК  
присвоєння та впордкування  поштових адрес 
об’єктам нерухомого майна в місті Пирятині  

та в сільських населених пунктах Пирятинської міської ради 
 
    1. Загальні положення. 
 
    1.1. Порядок присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна  
(далі – Порядок) на території м.Пирятин та в сільських населених пунктах 
Пирятинської міської ради встановлює єдиний функціональний механізм надання 
поштових адрес та закріплює основні принципи присвоєння адрес, їх зміни та 
анулювання, основи ведення адресної бази. 
 
    1.2. Порядок діє на території м.Пирятин та в сільських населених пунктах 
Пирятинської міської ради і є обов’язковим для виконання всіма розташованими 
на відповідній території органами влади, об'єднаннями громадян, 
підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також 
фізичними особами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній 
території.  
 
    1.3. Відповідно до мети цього Порядку наведені в ньому терміни вживаються в 
таких значеннях:  

- будівельна адреса – адреса, яка присвоюється на період будівництва 
об’єкта; 

- власники об’єктів нерухомого майна - юридичні та фізичні особи, у тому 
числі фізичні особи – підприємці; 

- домоволодіння - житловий будинок з прилеглою до нього земельною 
ділянкою та належними йому господарськими спорудами та будівлями;  

- житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням 
вимог, установлених законом, іншими нормативно-правовими  актами, і 
призначена для постійного в ній проживання;  

- квартира - ізольоване помешкання в жилому будинку, призначене та 
придатне для постійного в ньому проживання;  

- комплекс нежилих будинків - дві і більше нежилих будівель виробничого, 
господарського, соціально-побутового призначення разом із надвірними 
спорудами та інженерними мережами (чи без них), яким надана єдина 
адреса за однією з вулиць, якщо їх розташування обмежено кількома 
вулицями, що перехрещуються; 

- нежитлова будівля - одна будівля капітального типу, призначена для інших, 
ніж проживання фізичних осіб, цілей; 

 



                             


