
 

 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

22 листопада 2022 року                                                                                № 226 

 

Про надання дозволу на порушення об’єкту благоустрою 

 

Розглянувши заяву ТОВ «БК Енерго-Монтаж» на видачу дозволу на 

порушення об’єкту благоустрою для реалізації проекту «Реконструкція ПП-0,4 

кВ ТП-126    л-1, 2, 3 з встановленням РТП в с. Гора, Бориспільського району», 

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 «БК Енерго-Монтаж» на виконання земляних та 

монтажних робіт з реалізації проекту «Реконструкція ПП-0,4 кВ ТП-126    л-1, 2, 

3 з встановленням РТП в с. Гора, Бориспільського району». 

2. Дозвіл діє з 22 листопада 2022 року до 22 грудня 2022 року. 

3. ТОВ «БК Енерго-Монтаж» не пізніше десяти днів після завершення дії 

дозволу привести територію до належного стану про, що письмово повідомити 

виконавчий комітет Гірської сільської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на виконавчий комітет 

Гірської сільської ради. 
 

 

Сільський голова                 Роман ДМИТРІВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ДОЗВІЛ № _______________ 

Дозволяється                             ТОВ «БК Енерго-Монтаж»__________________________                                                           
     (найменування юридичної особи, прізвище, 

07422 Івано-Франківська обл, Тисменицький р-н, с. Ямниця, вул. Галицька, буд.36_________                      
ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця, їх місцезнаходження) 

проводити заміну пошкоджених та застарілих конструкцій опор, ліхтарів, освітлювальної 

арматури, тросів, розтяжок, кабелів, дротів, комунікаційної апаратури (встановлення з/б опор 

та заміни існуючих проводів) реалізації проекту «Реконструкція ПП-0,4 кВ ТП-126 л-1, 2, 3 з 

встановленням РТП в с. Гора, Бориспільського району».________________________________                                                                                                          
               (вид земляних та/або ремонтних робіт та місце їх проведення) 

на об’єкті благоустрою вулиці с. Гора, Бориспільського р-ну, Київської обл._______________             

(назва об’єкта благоустрою та його місцезнаходження) 

Дозвіл діє з 22 листопада 2022 року до 22 грудня 2022 року 

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 (селищний, міський) голова 
Р.М.Дмитрів 

(ініціали та прізвище) 
_________________ 

(підпис) 

 

М.П. 

22 листопада 2022 року 

 

 

 


