
 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ 

___________                           №_____ 

 

Про коригування  адреси  об’єкта будівництва на 

території Гірської сільської територіальної громади 

Бориспільського району Київської області 

Відповідно до статті 12 Земельного Кодексу України та статей 31, 37, 40 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови КМУ від 

07.07.2021 № 690 «Про затвердження Порядку присвоєння адрес об’єктам 

будівництва, об’єктам нерухомого майна», Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» в редакції від 27.07.2022, підстава Закон 

України  2078-IX «Про внесення зміни до розділу V "Прикінцеві положення" 

Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" щодо спрощення 

розміщення технічних засобів електронних комунікацій», рішення Ревненської 

сільської ради Бориспільського району Київської області від 19.11.2015 №19-2-

VIII «Про перейменування вулиць та провулків на території Ревненської 

сільської ради», розглянувши заяву та подані документи гр. П'ятецький – 

Бондара Сергія Антоновича про коригування адреси об’єкта будівництва 

(договір купівлі-продажу від 09.04.1999 зареєстровано в реєстрі за №586; запис 

в реєстровій книзі Бориспільського районного БТІ за №209, Інв. справа 259 від 

27.04.1999): «Житловий будинок садибного типу з надвірними будівлями та 

спорудами» розміщеному на земельній ділянці з кадастровим номером 

3220886203:03:004:0078 по вулиці Пасічна (вулиця  Комсомольська) на 

перехресті з вулицею Центральна (вулиця Комунарів) в селі Затишне (село 

Ленінівка), з метою впорядкування адрес в населених пунктах Гірської 

територіальної громади, виконавчий комітет Гірської сільської ради 

 

В И Р І Ш И В : 
 

1. Здійснити  коригування адреси об’єкту будівництва: «Житловий будинок 

садибного типу з надвірними будівлями та спорудами», розміщеному на 

земельній ділянці з кадастровим номером 3220886203:03:004:0078,                                     

з «с.Ленінівка, вул. Комунарів № 3 (три), Бориспільського району, Київської 

області» на «вулиця Пасічна 16, село Затишне, Гірська територіальна громада, 

Бориспільський район, Київська область». 

2. Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Гірської сільської ради 

Счастливого М.А. 
 
 
Сільський голова                                                                         Роман ДМИТРІВ 
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Погоджено: 
Секретар сільської ради                                                                  Людмила ШЕРШЕНЬ 
 
Заступник сільського голови                                                      Максим СЧАСТЛИВИЙ 
 
В.о. начальника відділу правового та  
кадрового забезпечення                                                                Євгеній СТЕПАНЕНКО 
 
Підготував: 
відділ містобудування та архітектури                                                Тетяна БІДНЕНКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             


