
 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

ДОЗВІЛ 

Дозволяється                           ФОП Залозний Андрій Васильович                         _                                
     (найменування юридичної особи, прізвище, 

                          08301, Київська обл., м. Бориспіль, пров. Квітневий, буд. 7          _                  
ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця, їх місцезнаходження) 

________________________________________________________________________________ 

проводити ремонт та/або улаштування майданчиків для паркування 
транспортних засобів, спортивних, дитячих та інших майданчиків (сміттєвих 
майданчиків) в межах Гірської сільської ради  Бориспільського району 
Київської області                                                                                                         _ 
               (вид земляних та/або ремонтних робіт та місце їх проведення) 

________________________________________________________________________________ 

на об’єкті благоустрою в с. Ревне: вул. Шкільна, 5; вул. Квартальна, 13; вул. 
Райдужна, 2; Шевченка, 36А; вул. Соборна (біля зем. ділянки з кад. номером 
3220886201:01:011:0122); вул. Шкільна (навпроти зем. Ділянки з кад. номером 
3220886200:05:003:0041); вул. Медова (біля зем. ділянки з кад. номером 
3220886201:01:002:0056). В с. Зитишне: по вул. Пасічна, 13А (зем. ділянка з 
кад. номером 3220886203:03:004:0058). В с. Мартусівка: перехрестя вул. 
Бориспільська та пров. Шкільний (3220885001:02:001:3477), вул. 
Бориспільська, 6 (біля зем. ділянки з кад. номером 3220885001:02:005:0117), 
вул. Заводська, 8В (навпроти зем. ділянки з кад. номером 
3220885001:02:003:0155), вул. Гагаріна, 3 (3220885001:02:003:0136), вул. 
Мойсеєва, 3 (біля зем. ділянки з кад. номером 3220885001:02:003:0039), вул. 
Лесі Українки, 1А (біля зем. ділянки з кад. номером 3220885001:02:002:0111), 
вул. Шкільна, 2 (біля зем. ділянки з кад. номером 93220885001:02:004:0098), 
перехрестя вул. Шевченка та пров. Шевченка (біля зем. ділянки з кад. номером  
3220885001:02:002:0087), вул. Шевченка, 31А  (біля зем. ділянки з кад. номером 
3220885001:02:002:0066), вул. Дачна, 10 (навпроти зем. ділянки з кад. номером 
3220885000:04:001:0307), вул. Чубинського, 10 (біля зем. ділянки з кад. 
номером 3220885001:02:001:0750). В с. Гора: перехрестя вул. Мічуріна та вул. 
Аеропортівська (біля зем. ділянки з кад. номером 3220883200:02:003:0007), 
перехрестя вул. Франка та вул. Щаслива (біля зем. ділянки з кад. номером 
3220883200:02:001:2091), вул. Лісова (біля перехрестя з вул. Київська), вул. 
Лісова (біля перехрестя з вул. Мічуріна, навпроти зем. ділянки з кад. номером 



3220883200:03:001:0002), вул. Михайла Грушевського (зем. ділянка з кад. 
номером 3220883201:01:003:0032).      

(назва об’єкта благоустрою та його місцезнаходження) 

 

Дозвіл діє з ____ _________ 2021 р. до ____ _________ 2021 р. 
Особа, якій видано дозвіл, зобов’язана власними силами привести об’єкт 

благоустрою у належний стан після закінчення проведення земляних та/або 
ремонтних робіт або може у випадках, передбачених пунктом 2 частини другої 
статті 19 Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, сплатити його 
відновну вартість. 

Сільський голова ___________________ 
(ініціали та прізвище) 

________________ 
(підпис) 

 
М.П. 

____ __________ 2021 р. 
 


