
  
 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від 22 квітня 2020 року                                                                 № 27 
 

Про надання дозволу ТОВ «БК Енерго Монтаж» на порушення об'єкту 
благоустрою  
 

Розглянувши заяву ТОВ «БК Енерго Монтаж» щодо надання дозволу на 
порушення об'єкту благоустрою, у відповідності  ст. 31 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про благоустрій 
населених пунктів», виконавчий комітет Гірської сільської ради 

 
В И Р І Ш И В : 

 
1. Надати дозвіл ТОВ «БК Енерго Монтаж» на виконання земляних та 

монтажних робіт по прокладанню кабельної лінії 10 кВ. по вулицях Сонячна, 
Східна, Київська, Чубинського в селі гора Бориспільського району. 

2. Зобов’язати ТОВ «БК Енерго Монтаж», в особі Козіцького Д.П., після 
закінчення проведення земляних та монтажних робіт власними силами 
привести об’єкт благоустрою у належний стан про що у п'ятиденний термін 
повідомити виконавчий комітет Гірської сільської ради.  

3. Дозвіл діє з 22.04.2020 року до 22.05.2020 року. 
 
 
 
Сільський голова                                                                               Р.М. Дмитрів  
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

ДОЗВІЛ № _______________ 

Дозволяється ____________ ТОВ «БК Енерго Монтаж» ____ 
      (найменування юридичної особи, прізвище, 

_____________________________________________________________________________ 
ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця, їх місцезнаходження) 

_____________________________________________________________________________ 
проводити_земляні та монтажні роботи по прокладанню кабельної лінії 10 кВ.______ 
               (вид земляних та/або ремонтних робіт та місце їх проведення) 
_____________________________________________________________________________ 
на об’єкті благоустрою __вулиці Сонячна, Східна, Київська, Чубинського в с. Гора 
Бориспільського району Київської області_________________________________. 
                                                         (назва об’єкта благоустрою та його місцезнаходження) 

Дозвіл діє з  22 квітня 2020 р. до 22 травня 2020 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 
 

__ Р.М. Дмитрів____ 
(ініціали та прізвище) 

_________________ 
(підпис) 

 

М.П. 
«22» квітня 2020 р. 
 


