
 

ПОЛТАВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

вул. Соборності, 36, м. Полтава, 36000, тел. (0532) 56-29-47, 56-20-08, 

тел./факс (0532) 52-24-84, е-mail: cancelar@rada-poltava.gov.ua 

РІШЕННЯ 

______________________                                                                                  № ________ 

               

 
   Про надання адрес 

 

 

 

Розглянувши звернення ТОВ «Фірма «Заря», громадян Мойсіної Л.А., 

Калуцької Е.А. та подані пакети документів, на підставі ухвал Октябрського 

районного суду м. Полтави від 21.03.2018 по справі № 554/858/18 та від 

08.06.2018 по справі № 554/3811/18, якими визнається право власності на 

об’єкти нерухомого майна, керуючись ст.40, п.6 ст.59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Полтавської міської 

ради 

 
ВИРІШИВ: 

 
 

1. Громадському  будинку  –  магазину  продовольчих  товарів  (літер 

«А-1») по вул. Небесної Сотні, 116 у м. Полтава, на який ухвалою Октябрського 

районного суду м. Полтави від 21.03.2018 по справі № 554/858/18 визнається 

право власності за ТОВ «Фірма «Заря», надати адресу – вул. Небесної 

Сотні, 116-Н. 

2. Громадському будинку – магазину (літер «А-1») по 

вул. Гожулівській, 4 у м. Полтава, на який ухвалою Октябрського районного 

суду м. Полтави від 08.06.2018 по справі № 554/3811/18 визнається право 

власності за Мойсіною Л.А., надати адресу – вул. Гожулівська, 4-Н № 1. 

3. Громадському будинку – магазину (літер «А-1») на перехресті вулиць 

23 Вересня та Івана Мазепи у м. Полтава, на який ухвалою Октябрського 

районного суду м. Полтави від 08.06.2018 по справі № 554/3811/18 визнається 

право власності за Мойсіною Л.А., надати адресу – вул. 23 Вересня, 9-Н № 1. 

4. Громадському будинку – магазину (літер «А-1») по 

вул. Грушевського, 4 поруч із зупинкою громадського транспорту «Мотель» у 

м. Полтава,  на  який  ухвалою  Октябрського   районного  суду  м. Полтави  від  
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08.06.2018 по справі № 554/3811/18 визнається право власності за 

Мойсіною Л.А., надати адресу– вул. Грушевського, 4-Н № 1. 

5. Громадському будинку – магазину (літер «А-1») на перехресті вулиць 

Зіньківської та Соборності у м. Полтава, на який ухвалою Октябрського 

районного суду м. Полтави від 08.06.2018 по  справі № 554/3811/18 визнається 

право власності за Калуцькою Е.А., надати адресу – вул. Зіньківська, 2-Н № 1. 

6. Громадському будинку – магазину (літер «А-1») по вул. Зіньківська, 4 

у м. Полтава, на який ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 

08.06.2018 по справі № 554/3811/18 визнається право власності за 

Калуцькою Е.А., надати адресу – площа Павленківська, 2-Н. 

7. Зобов’язати ТОВ «Фірма «Заря», громадян Мойсіну Л.А., 

Калуцьку Е.А. протягом одного місяця після прийняття цього рішення 

встановити покажчики нових адрес. 

8. Контроль за виконанням рішення покласти на виконавчі комітети 

Київської, Подільської, Шевченківської районних у м. Полтава рад. 

 

 

 

Міський голова О.Мамай 
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