
                                   

 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
Про передачу майна комунальної власності 

Гірської сільської ради Комунальному  підприємству 
«Горянин» Гірської сільської ради 

на праві господарського відання 
 

З метою забезпечення ефективності використання комунального майна Гірської 
сільської ради, керуючись Положення про порядок передачі та закріплення 
майна комунальної власності територіальної громади Гірської сільської ради  за 
підприємствами, установами, організаціями на правах господарського відання 
або оперативного управління, затвердженого рішенням сесії сільської ради №___ 
від __________ року, підпунктами 29 та 31 пункту 1 статті 26, статтями 29 та 60 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями  133 та 136 
Господарського кодексу України, Гірська сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Передати безоплатно Комунальному підприємству «Горянин» 
Гірської сільської ради на праві господарського відання майно, згідно додатку. 

2. Доручити Управлінню житлово-комунального господарства та 
капітального будівництва виконавчого комітету Гірської сільської ради 
Бориспільського району Київської області підготувати договір на закріплення 
майна  комунальної власності  Гірської сільської ради за Комунальним  
підприємством «Горянин» Гірської сільської ради на праві господарського 
відання. 

3. Комунальному підприємству «Горянин» Гірської сільської ради 
поставити майно на балансовий облік.   

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 
з питань комунальної власності, житлової політики, комунального господарства, 
транспорту, енергозбереження та благоустрою та з питань бюджету, фінансів, 
соціально-економічного та культурного розвитку. 

 
від             2021 року 
№               -VIIІ 

   

 
Сільський голова                                 Роман ДМИТРІВ 

  



Додаток 1 
до Рішення ______________ сесії  

сільської ради VIIІ скликання 
 

_________________2021 року 
 
 

Перелік майна  комунальної власності Гірської сільської ради, яке 
безоплатно передається  Комунальному підприємству «Горянин» Гірської 

сільської ради на праві господарського відання 
 
 

№ Найменування 
майна Товар Адреса 

розташування 

Кільк
ість 
(шт.) 

Ціна без 
ПДВ(грн.) 

Всього без 
ПДВ(грн.) 

1 
Нежитлова будівля 
(1970)  загальнорю 
площею 24,7 кв.м 

1013101008 

Київська 
обл.,Бориспільськ
ий р-н,  с.Ревне, 
вул.Квартальна, 
29 

1 105925,00 105925,00 

2 Каналізаційні 
мережі (1964) 1013101016 

Київська 
обл.,Бориспільськ
ий р-н,  с.Ревне, 
вул.Квартальна, 
29 

1 54493,00 54493,00 

3 Хвіртка (1991) "1" - 

Київська 
обл.,Бориспільськ
ий р-н,  с.Ревне, 
вул.Квартальна, 
29 

1 - - 

4 Огорожа (1991) "2" - 

Київська 
обл.,Бориспільськ
ий р-н,  с.Ревне, 
вул.Квартальна, 
29 

1 - - 

5 

Нежитлова будівля 
(1986) "А" (1986) 
загальною площею 
3,6 кв.м 

- 

Київська 
обл.,Бориспільськ
ий р-н,  с.Ревне, 
вул.Миру,26 

1 - - 

6 Водонапірна башта 
(1991) 1013101014 

Київська 
обл.,Бориспільськ
ий р-н,  с.Ревне, 
вул.Миру,26 

1 5391,00 5391,00 

7 Водонапірна башта 
(1986) 1013101013 

Київська 
обл.,Бориспільськ
ий р-н,  с.Ревне, 
вул.Миру,26 

1 7232,00 7232,00 

8 
Артезіанська 
свердловина 
(1965)  

1013101010 

Київська 
обл.,Бориспільськ
ий р-н,  с.Ревне, 
вул.Миру,26 

1 24650,00 24650,00 



9 Бурова 
свердловина (1991) 1013101015 

Київська 
обл.,Бориспільськ
ий р-н,  с.Ревне, 
вул.Миру,26 

1 11558,00 11558,00 

10 
Водонапірні 
мережі (1964) «К2» 
«К3» 

1013101009 

Київська 
обл.,Бориспільськ
ий р-н,  с.Ревне, 
вул.Миру,26 

1 395130,00 395130,00 

11 
Артезіанські 
колодці (1965) "Ка-
К5" 

1013101011 

Київська 
обл.,Бориспільськ
ий р-н,  с.Ревне, 
вул.Миру,26 

1 12318,00 12318,00 

 


