
 

ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ  

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про перейменування окремих вулиць села Гора 

 
 

Відповідно до вимоги Закону України «Про засудження комуністичного 

та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та 

заборону пропаганди їхньої символіки», враховуючита рекомендації робочої 

групи щодо перейменування назв вулиць при виконавчому комітеті Гірської 

сільської ради та пропозиції мешканців села Гора, керуючись положеннями п.7 

ч.1 ст.8 Закону України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам прав 

власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і 

дат історичних подій», наказм Міністерства Юстиції України від «Про Порядок 

ведення словників Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» від 

06.07.2012 року №1014/5 та ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» сільська рада ВИРІШИЛА:  

1. Перейменувати окремі вулиці села Гора, що підпадають під дію 

Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої 

символіки» згідно з додатком 1. 

2. Зміну картографічних матеріалів і реєстраційних документів на 

об’єкти нерухомого майна підприємствам, установам і організаціям, що 

знаходяться на цій вулиці, а також мешканцям, які проживають на цій вулиці, 

провести згідно з чинним законодавством України та за необхідністю.  

3. Фінансування витрат, пов’язаних із заміною покажчиків вулиці 

здійснити за рахунок коштів сільського бюджету. 

4. Секретарю сільської ради направити адміністратору Державного 

реєстру відповідне повідомлення про перейменування вулиць села Гора. 

5. Секретарю сільської ради інформувати громадськість щодо 

проведення зміни назв вулиць. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покладається на постійну 

комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного та 

культурного розвитку. 

 

 

Сільський голова                                                                      Р.М.Дмитрів  

 

 

с. Гора 

від 24 грудня 2015 року 

№ 71- 3-VII 
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РІШЕННЯ ГІРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
08324,  вул.Центральна, 5, с.Гора, Бориспільського р-ну, Київської обл., тел. 3-65-22 

Про перейменування окремих вулиць села Гора 
 ст. 2 з 2 

 Додаток 1 

до рішення сільської ради 

від 24 грудня 2015 року 

№ 71- 3-VII 

 
 

Список вулиць, що підлягають перейменуванню 

 
 

№ 

з/п 

Стара назва Пропонована назва 

1 2 3 

1 вул. Щорса вул. Щаслива 

2 вул. Карла Маркса вул. Покровська 

3 вул. Островського вул. Івана Мазепи 

4 вул. Червоноармійська вул. Зоряна 

5 провул. Шолохова провул. Івана Котляревського 

6 вул. Устинова вул. В’ячеслава Чорновола 

7 вул. Чапаєва вул. Калинова 

8 вул. Кірова вул. Вереснева 

9 провул. Будьонного провул. Європейський 

10 провул. Лютневий провул. Лютневий 

11 вул. Жовтнева вул. Жовтнева 

12 провул. Комсомольський провул. Мирний 

13 провул. Маяковського провул. Гірський 

14 вул. Локаторна вул. Вишнева 

 


