
 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 
08 вересня 2021 року           № 292 

 
Про надання дозволу на порушення об’єкту благоустрою 
 
 

Розглянувши заяву ТОВ «ПІВНІЧ ЕНЕРГО» на видачу дозволу на 
виконання земляних та монтажних робіт для реалізації проекту «Реконструкція 
Л-2 ТП-1545 для приєднання до електричних мереж електроустановок 
індивідуальних житлових будинків Вдовенко В.В. та Чернуха Н.В. по кад. 
№3220883201:01:002:0151, кад. №3220883201:01:002:0152 в с. Гора, 
Бориспільського району, Київської області», відповідно до пп.17 п. «а» ст. 30 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 26-1 Закону 
України «Про благоустрій населених пунктів», виконавчий комітет Гірської 
сільської ради 
 

ВИРІШИВ: 
 
1.   Надати дозвіл ТОВ «ПІВНІЧ ЕНЕРГО» на виконання земляних та 

монтажних робіт по вул. Чорновола в с. Гора, Бориспільського району, Київської 
області. 

2.   Виконання земляних та монтажних робіт для реалізації проекту 
«Реконструкція Л-2 ТП-1545 для приєднання до електричних мереж 
електроустановок індивідуальних житлових будинків Вдовенко В. В. та Чернуха 
Н.В. по кад. №3220883201:01:002:0151, кад. №3220883201:01:002:0152 в с. Гора, 
Бориспільського району, Київської області» розпочати після погодження 
проектної документації з користувачами земельних ділянок та з 
балансоутримувачами комунікацій, які знаходяться в межах проведення 
земляних та монтажних робіт.  

3.   Дозвіл діє з 08 вересня 2021р. до 08 жовтня 2021р. 
4.   ТОВ «ПІВНІЧ ЕНЕРГО» не пізніше десяти днів після завершення дії 

дозволу привести територію до належного стану про, що письмово повідомити 
виконавчий комітет Гірської сільської ради. 

5.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на виконавчий 
комітет Гірської сільської ради. 

 
 
В.о. сільського голови      Максим СЧАСТЛИВИЙ 



 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ДОЗВІЛ 

Дозволяється                             ТОВ «ПІВНІЧ ЕНЕРГО»                                                     _                                                                        
      (найменування юридичної особи, прізвище, 
14017, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Івана Мазери, буд. 18-Д, кв.25                                 _ 
ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця, їх місцезнаходження) 
проводити роботи, пов’язані з порушенням благоустрою об’єктів зеленого господарства для 
реалізації проекту «Реконструкція Л-2 ТП-1545 для приєднання до електричних мереж 
електроустановок індивідуальних житлових будинків Вдовенко В.В. та Чернуха Н.В. по кад. 
№3220883201:01:002:0151, кад. №3220883201:01:002:0152 в с. Гора, Бориспільського району, 
Київської області»                                                                                                                 _                                                                                                                                                                                                                                   
               (вид земляних та/або ремонтних робіт та місце їх проведення) 
на об’єкті благоустрою вул. Чорновола, Бориспільського р-ну, Київської обл.                       _ 

(назва об’єкта благоустрою та його місцезнаходження) 

Дозвіл діє з 08 вересня 2021 р. до 08 жовтня 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. 

____ __________ 20__ р. 
 

 


