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(П’ятнадцята сесія сьомого скликання) 

 

Рішення 

від 12 жовтня  2017 року 

 

Про найменування нових вулиць 

 в с. Киїнка Чернігівського району 

Чернігівської області  

 

 У зв’язку зі створенням нового житлового кварталу індивідуальної 

забудови, з метою забезпечення оформлення відповідних правовстановлюючих 

документів та державної реєстрації права на об’єкти нерухомості і введення в 

експлуатацію об’єктів містобудування, розглянувши детальний план території 

по масиву «Тракторний стан» площею 23,00 га та масиву «Будівельна бригада» 

площею 10,011га в межах населеного пункту с. Киїнка Чернігівського району 

Чернігівської області, відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сільська рада вирішила: 

1. Присвоїти новоствореним вулицям згідно затвердженої містобудівної 

документації по масиву « Тракторний стан» площею 23,00 га с. Киїнка слідуючі 

назви: 

1.1 Проектовану вулицю № 1 кварталу забудови затвердженого детального 

плану  території (ДПТ) найменувати: вулиця Урожайна. 

Нумерацію земельних ділянок (будинків) № 1-29 включно, по правій 

стороні встановити відповідно з № 1 по № 27, по лівій стороні відповідно з №2 

по № 30. 

1.2 Проектну вулицю № 2 кварталу забудови затвердженого ДПТ найменувати: 

вулиця Щаслива. 

Нумерацію земельних ділянок (будинків) № 1-18 включно, по правій 

стороні встановити відповідно з № 1 по № 17, по лівій стороні відповідно з №2 

по № 18. 

1.3 Проектну вулицю № 3 кварталу забудови затвердженого ДПТ найменувати: 

вулиця Затишна. 

Нумерацію земельних ділянок (будинків) № 1-19 включно, по правій 

стороні встановити відповідно з № 1 по № 21, по лівій стороні відповідно з №2 

по № 16. 

1.4 Проектну вулицю № 4 кварталу забудови затвердженого ДПТ найменувати: 



вулиця Щедра. 

Нумерацію земельних ділянок (будинків) № 1-15 включно, по правій 

стороні встановити відповідно з № 1 по № 11, по лівій стороні відповідно з №2 

по № 18. 

1.5 Проектну вулицю № 5 кварталу забудови затвердженого ДПТ найменувати: 

вулиця Весела. 

Нумерацію земельних ділянок (будинків) № 2 включно, по лівій стороні 

встановити з №1 по № 3. 

2. Присвоїти новоствореним вулицям згідно затвердженої містобудівної 

документації по масиву «Будівельна бригада» (площею 10,0 га) с. Киїнка 

слідуючі назви: 

2.1 Проектну вулицю № 1 кварталу забудови затвердженого ДПТ найменувати: 

вулиця Європейська. 

Нумерацію земельних ділянок (будинків) № 1- 15 включно, по правій 

стороні встановити відповідно з № 1 по № 13, по лівій стороні відповідно з №2 

по № 16. 

2.2 Проектну вулицю № 2 кварталу забудови затвердженого ДПТ найменувати: 

вулиця Ромашкова. 

Нумерацію земельних ділянок (будинків) № 1- 14 включно, по правій 

стороні встановити відповідно з № 1 по № 13, по лівій стороні відповідно з №2 

по № 14. 

2.3 Проектну вулицю № 3 кварталу забудови затвердженого ДПТ найменувати: 

вулиця Калинова. 

Нумерацію земельних ділянок (будинків) № 1-9 включно, по правій 

стороні встановити відповідно з № 1 по № 11, по лівій стороні відповідно з №2 

по № 6. 

2.4 Проектну вулицю № 4 кварталу забудови затвердженого ДПТ найменувати: 

вулиця Козацька. 

Нумерацію земельних ділянок (будинків) № 2- 6 включно, по лівій 

стороні встановити з №2 по № 6. 

3. Присвоїти назву проїзду на новому масиві площею 82,4 га забудови в с. 

Киїнка назву проїзду (під Дубками) проїзд Селянський. 

4. Доручити секретарю сільської ради Філоненко Д.Ю.:  

4.1 Довести дане рішення до Чернігівської філії Державного підприємства 

«Інформаційний центр» Міністерства юстиції України та КП «»Чернігівське 

районне БТІ»  і направити дане рішення до відповідних служб для 

використання в роботі. 

4.2 Оприлюднити дане рішення на сайті Чернігівської районної ради. 

5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань планування бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку села, 

комунальної власності, земельних відносин та екології (голова комісії 

Сотниченко О.С.).  

 

 

Сільський голова                               Л.В.Хомазюк 


