
 

 

УКРАЇНА 

Г І Р С Ь К А    С І Л Ь С Ь К А   Р А Д А 

Бориспільського району 

Київської області 

 

ПРОТОКОЛ № 12 

засідання постійної комісії  з питань комунальної власності, житлової 

політики, комунального господарства, транспорту, енергозбереження та 

благоустрою Гірської сільської ради 

30 вересня 2021р. 

Початок засідання 16:30 

                                                                                                  

Кінець засідання 16 :50 

 

Присутні члени комісії: Нерубайська І.М. (голова комісії), Тютюн Я.І. (секретар 

комісії), Яременко С.В. (заступник голови комісії). 

Відсутні члени комісії : Пекна Г.В. 

Присутні: Жила В.О. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про затвердження проектно-кошторисної документації по робочому 

проекту «Нове будівництво напірного трубопроводу господарсько-

побутової каналізації від КНС в с. Ревне до точки скиду біля с. Мартусівка, 

Бориспільського району, Київської області» 

2. Про передачу прав замовника робіт по об’єкту «Нове будівництво напірного 

трубопроводу господарсько-побутової каналізації від КНС в с. Ревне до 

точки скиду біля с. Мартусівка, Бориспільського району, Київської 

області» 

3. Різне. 

 Голова комісії після обговорення пропозицій членів комісії поставила на 

голосування порядок денний: 

ГОЛОСУВАЛИ: «За»-3, «Проти»-0, «Утримався»-0, «Не голосував»-0. 

 

1. Про затвердження проектно-кошторисної документації по робочому 

проекту «Нове будівництво напірного трубопроводу господарсько-



побутової каналізації від КНС в с. Ревне до точки скиду біля с. Мартусівка, 

Бориспільського району, Київської області» 

СЛУХАЛИ: Жилу В.О., який повідомив, що замовником проекту було управління 

ЖКГ та КБ, виконавцем проекту було ТОВ «Проектводсервіс». Проект та 

експертний звіт передали управлінню ЖКГ та КБ. Управління в свою чергу 

звернулось до КОДА щодо фінансування даного проекту в рамках програми 

розвитку. Для проведення закупівлі потрібно, щоб управління виступило в якості 

замовника. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За»-3, «Проти»-0, «Утримався»-0, «Не голосував»-0. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії прийняти рішення  Про затвердження 

проектно-кошторисної документації по робочому проекту «Нове будівництво 

напірного трубопроводу господарсько-побутової каналізації від КНС в с. Ревне до 

точки скиду біля с. Мартусівка, Бориспільського району, Київської області». 

2. Про передачу прав замовника робіт по об’єкту «Нове будівництво напірного 

трубопроводу господарсько-побутової каналізації від КНС в с. Ревне до 

точки скиду біля с. Мартусівка, Бориспільського району, Київської 

області» 

СЛУХАЛИ: Нерубайську І.М, яка повідомила, що замовником проекту було 

управління ЖКГ та КБ, але будівництво здійснить Департамент житлово-

комунального господарства та ефективності Київської обласної державної 

адміністрації.  

ГОЛОСУВАЛИ: «За»-3, «Проти»-0, «Утримався»-0, «Не голосував»-0. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії прийняти рішення «Про передачу прав 

замовника робіт по об’єкту «Нове будівництво напірного трубопроводу 

господарсько-побутової каналізації від КНС в с. Ревне до точки скиду біля с. 

Мартусівка, Бориспільського району, Київської області» департаменту ЖКГ та 

ефективності КОДА. 

3. Різне 

СЛУХАЛИ: Нерубайську І.М, яка повідомила, що для під’єднання нової школи 

потрібно мережа водовідведення. До Гірської сільської ради звернулось ТОВ 

ЕНЕРГО-СИЛА ГРУП» щодо передачі на баланс інженерних мереж 

водопостачання та водовідведення від вул Шкільна до вул Науки до КНС (Лесі 

Українки) 

 

 

Голова комісії                                              І.М. Нерубайська 

 

Секретар комісії                                           Я.І. Тютюн  


