
 

 

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 № 13 

засідання постійної комісії  з питань комунальної власності, житлової 

політики, комунального господарства, транспорту, енергозбереження та 

благоустрою Гірської сільської ради 

16 листопада 2021р. 

Початок засідання 13:00 

                                                                                                  

Кінець засідання 14 :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 передачу безоплатно Комунальному підприємству «Горянин» Гірської 

сільської ради на праві господарського відання майно, згідно додатку. 

 

2. Замовити проектно-кошторисну документацію на «Капітальний ремонт 

мереж водопостачання по вул. Пушкіна та вул. Шкільна в с. Гора 

Бориспільського району Київської області». 

 

3. Про створення комісії по прийняттю на баланс Управління житлово-

комунального господарства та капітального будівництва виконавчого 

комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області 

основних засобів (водопровід господарсько-питний-протипожежний 

діаметром 110 мм по вул. Бориспільська від ділянки з кадастровим 

номером 3220883201:01:002:0132 до перехрестя вул. Бориспільська та вул. 

В.Чорновола далі діаметром 110 мм до перехрестя вул. В. Чорновола, та 

вул. Шкільна, далі діаметром 200 мм до перехрестя вул. Шкільна та вул. 



Бориспільська та гідрантів на новозбудованій мережі загальною вартістю 

808 166,48 грн. з ПДВ) 

 

4. Про замовлення проектів по капітальному ремонту мереж вуличного 

освітлення вулиць с. Гора, Мартусівка, Ревне, Затишне. 

 

5. 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 передачу безоплатно Комунальному підприємству «Горянин» Гірської 

сільської ради на праві господарського відання майно, згідно додатку. 

СЛУХАЛИ: Жилу В.О., який повідомив, що Інженерні мережі водопостачання та 

водовідведення  (макдональдс і АТБ) передано в комунальну власність Гірської 

сільської ради, яке безоплатно передається  Комунальному підприємству 

«Горянин» Гірської сільської ради на праві господарського відання 

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

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії прийняти рішення  «Про передачу безоплатно 

Комунальному підприємству «Горянин» Гірської сільської ради на праві 

господарського відання майно, згідно додатку». 

2. Замовити проектно-кошторисну документацію на «Капітальний ремонт 

мереж водопостачання по вул. Пушкіна та вул. Шкільна в с. Гора 

Бориспільського району Київської області». 

СЛУХАЛИ: Яременка С.В., який повідомив, що на даній ділянці є часті пориви 

водопостачання, зношені системи потребують ремонту.  

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

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії прийняти рішення та Замовити проектно-

кошторисну документацію на «Капітальний ремонт мереж водопостачання по вул. 

Пушкіна та вул. Шкільна в с. Гора Бориспільського району Київської області». 

3. Про створення комісії по прийняттю на баланс Управління житлово-

комунального господарства та капітального будівництва виконавчого 

комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області 

основних засобів (водопровід господарсько-питний-протипожежний 

діаметром 110 мм по вул. Бориспільська від ділянки з кадастровим 

номером 3220883201:01:002:0132 до перехрестя вул. Бориспільська та вул. 



В.Чорновола далі діаметром 110 мм до перехрестя вул. В. Чорновола, та 

вул. Шкільна, далі діаметром 200 мм до перехрестя вул. Шкільна та вул. 

Бориспільська та гідрантів на новозбудованій мережі загальною вартістю 

808 166,48 грн. з ПДВ) 

СЛУХАЛИ: Жилу В.О., який повідомив, що до сільської ради звернули з 

проханням передати в комунальну власність інженерні мережі (макдональдс) 

(водопровід господарсько-питний-протипожежний діаметром 110 мм по вул. 

Бориспільська від ділянки з кадастровим номером 3220883201:01:002:0132 до 

перехрестя вул. Бориспільська та вул. В.Чорновола далі діаметром 110 мм до 

перехрестя вул. В. Чорновола, та вул. Шкільна, далі діаметром 200 мм до 

перехрестя вул. Шкільна та вул. Бориспільська та гідрантів на новозбудованій 

мережі загальною вартістю 808 166,48 грн. з ПДВ) 

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

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії прийняти рішення щодо створення комісії. 

4. Про замовлення проектів по капітальному ремонту мереж вуличного 

освітлення вулиць с. Гора, Мартусівка, Ревне, Затишне. 

СЛУХАЛИ: Нерубайську І.М., яка повідомила, що є звернення жителів та 

клопотання депутатів щодо капітального ремонту (освітлення) мереж вуличного 

освітлення на орієнтовну вартість по вулицях: 

 Кап.ремонт  освітлення вул. Новонарізна  с.Ревне        + 29 658 грн.  

Кап.ремонт  освітлення вул. Вишнева           с.Ревне       + 28 581 грн. 

Кап.ремонт  освітлення вул. Молодіжна     с.Ревне        + 42 341 грн.  

Кап.ремонт  освітлення вул. Шкільна           с.Ревне        + 256 222 грн. 

Кап.ремонт  освітлення спорт.майданчика  с.Ревне      + 37 529 грн. 

Кап.ремонт  освітлення вул.Травнева   с.Мартусівка     + 42 160  грн. 

Кап.ремонт  освітлення вул.Садова     с.Мартусівка     + 35 589  грн.  

Кап.ремонт  освітлення вул.Перемоги   с.Мартусівка   + 34 311  грн. 

Кап.ремонт  освітлення вул.І.Франка   с.Мартусівка     + 34 902  грн. 

Кап.ремонт  освітлення вул.Нова    с.Затишне                 + 35 577  грн. 

Кап.ремонт  освітлення вул.Травнева   с.Затишне           + 12 800  грн. 

Кап.ремонт  освітлення вул.Лісова  с.Гора                       + 45 928  грн. 

 



СЛУХАЛИ: Тютюн Я.І., яка повідомила, що на даних вулицях понад 25 років 

проживають жителі та потребують вуличного освітлення.  

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

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії прийняти рішення та Замовити проектно-

кошторисну документацію  у 2021 році, бюджетній комісії передбачити кошти  і 

пропонувати зміни до бюджету. 

5. Різне. 

СЛУХАЛИ: Нерубайську І.М., яка повідомила, що є звернення жителів щодо 

замовлення кошторисної документації на вул. Садова с. Гора та на пров. 

Шевченка в с. Ревне.  

 

 

 

 

Голова комісії                                              І.М. Нерубайська 

 

Секретар комісії                                           Я.І. Тютюн  


