
 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 
Про повторний розгляд питання щодо скасування рішення Гірської 

сільської ради № 551-27-VІІ від 22.12.2016р. «Про погодження робочого 
проекту «Будівництво локальних очисних споруд дощової каналізації ЖК 

«Кантрі Хаус» в с. Гора Бориспільського району Київської області» 

У зв’язку із розпорядженням сільського голови № 79 від 30.12.2016р., яким 
було зупинено дію рішення №591-27-VІІ від 28.12.2016р., розглянувши 
повторно питання щодо скасування рішення Гірської сільської ради № 551-27-
VІІ від 22.12.2016р. «Про погодження робочого проекту «Будівництво 
локальних очисних споруд дощової каналізації ЖК «Кантрі Хаус» в с. Гора 
Бориспільського району Київської області» керуючись ст. 13 Закону України 
«Про екологічну експертизу», п. д ч. 1 ст. 27 Закону України «Про охорону 
природного навколишнього середовища», абз. 6 п. 15 Постанови КМУ № 808 
від 28.08.2013р. «Про затвердження переліку видів діяльності та об’єктів, що 
становлять підвищену екологічну небезпеку», відповідно до ст. 25, 26, ч. 1, 4 ст. 
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Гірська сільська 
рада  

ВИРІШИЛА: 
 1. У зв’язку з тим, що будівництво локальних очисних споруд дощової 

каналізації ЖК «Кантрі Хаус» може призвести до порушення норм екологічної 
безпеки та негативного впливу на навколишнє природне середовище скасувати  
рішення Гірської сільської ради № 551-27-VІІ від 22.12.2016р. «Про 
погодження робочого проекту «Будівництво локальних очисних споруд 
дощової каналізації ЖК «Кантрі Хаус» в с. Гора Бориспільського району 
Київської області» 

2. Секретарю Гірської сільської ради оприлюднити дане рішення на 
офіційному сайті ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та 
екології. 
 
с. Гора 
від 13 січня 2017 року 
№ 594-28-VІІ    

В. о. сільського голови                                                              Л.Ф.Шершень 
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