
  

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 
 

26 квітня 2021 року                                                № 97 
 
 
Про надання дозволу на порушення об'єкту благоустрою  
 
 

Розглянувши заяву ТОВ «ЕНЕРГО-СИЛА ГРУП» щодо надання дозволу 
на порушення об'єкту благоустрою, з метою завершення монтажних робіт, у 
відповідності до ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, виконавчий 
комітет Гірської сільської ради  

 
ВИРІШИВ : 
 

1. Надати дозвіл ТОВ «ЕНЕРГО-СИЛА ГРУП» на виконання земляних та 
монтажних робіт по реалізації Технічних умов № 11 (каналізування об’єкта) та 
№ 12 (водопостачання об’єкта), для об’єкта «Нове будівництво закладу 
ресторанного господарства з відповідною інфраструктурою за адресою: 
праворуч від траси Київ-Бориспіль-Харків в межах с. Гора Бориспільського 
району Київської області (кадастровий номер 3220883201:01:002:0132). 

2. ТОВ «ЕНЕРГО-СИЛА ГРУП» після закінчення проведення 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 26 квітня 2021 року до 26 червня 2021 року. 
 
 
Сільський голова                                                                     Роман ДМИТРІВ 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 
 
 

ДОЗВІЛ № _______________ 

Дозволяється __ ТОВ  «ЕНЕРГО-СИЛА-ГРУП» ____ 
      (найменування юридичної особи, прізвище, 
________вул. Центральна, 126, смт. Баришівка, Баришівський район Київської області, 07500 

ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця, їх місцезнаходження) 
проводити_земляні та монтажні роботи по реалізації Технічних умов № 11 (каналізування 
об’єкта) та № 12 (водопостачання об’єкта), для об’єкта «Нове будівництво закладу 
ресторанного господарства з відповідною інфраструктурою за адресою: праворуч від траси 
Київ-Бориспіль-Харків в межах с. Гора Бориспільського району Київської області 
(кадастровий номер 3220883201:01:002:0132)                                                                                 . 
               (вид земляних та/або ремонтних робіт та місце їх проведення) 
на об’єкті благоустрою __вздовж вул. Бориспільська напроти будинків 53,55,57,59, за 
будинком 59 по вулиці Бориспільська до вулиці Шкільна, по вулиці Шкільна вздовж 
спортивного комплексу, перехід по вулиці Центральна відбудеться прихованим способом 
(прокол), впродовж вулиці Мостова біля будинків 3, 5 ,11, 13, 21, 23, за будинком 23 по 
вулиці Мостова до вулиці Бориспільська, по вулиці Бориспільська біля будинків 81, 83, 85, 
87, 89, 91, 93, 95, 97, за будинком 97 по вулиці Бориспільська до вулиці Науки, по вулиці 
Науки впродовж будинків 5, 4, 3, 2 далі поворот до існуючої насосної станції в с. Гора 
Бориспільського району Київської області                           . 
                                                         (назва об’єкта благоустрою та його місцезнаходження) 

Дозвіл діє з 26.04.2021 р. до 26.06.2021 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 
 

__ Р.М. Дмитрів____ 
(ініціали та прізвище) 

_________________ 
(підпис) 

 

М.П. 
26 квітня 2021 р. 

 


