
 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ 

___________          №_____ 

 
 

Про безоплатну передачу у власність ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні 

електромережі» енергетичних об’єктів, що перебувають в комунальній 

власності Гірської сільської ради 

 

Керуючись ст.26, пунктами 2 та 5 статті 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  з метою забезпечення якісного надання послуг з 

постачання електричної енергії споживачам, Гірська сільська рада   

ВИРІШИЛА: 

 

1. Безоплатно передати з балансу Управління житлово-комунального 

господарства та капітального будівництва виконавчого комітету Гірської 

сільської ради Бориспільського району Київської області на баланс та 

обслуговування ДТЕК «Київські регіональні електромережі» об’єкти 
електропостачання що перебувають у комунальній власності Гірської сільської 

ради, згідно додатку 1 до рішення сесії (додається) .  

2. Створити комісію для приймання-передачі зазначеного в п.1 рішення 
майна в складі: 

- Жила Вячеслав Олександрович – начальник Управління житлово-

комунального господарства та капітального будівництва виконавчого комітету 

Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області;  
- Коссаковська Аліна Сергіївна – начальник відділу розвитку 

інфраструктури, інвестицій та житлово-комунального господарства Управління 

житлово-комунального господарства та капітального будівництва виконавчого 
комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області  

- Паршенко Наталія Василівна – начальник відділу - головний бухгалтер 

відділу бухгалтерського обліку та звітності Управління житлово-комунального 

господарства та капітального будівництва виконавчого комітету Гірської 
сільської ради Бориспільського району Київської області;  

- уповноважений представник ДТЕК «Київські регіональні 

електромережі». 
3. Комісії передати зазначені в п.1 рішення   об‘єкти в порядку, 

визначеному чинним законодавством України. 

4. Надати ДТЕК «Київські регіональні електромережі» дозвіл на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, на яких розташоване 



майно згідно додатку 1 до рішення, для передачі в оренду.  

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань комунальної власності, житлової політики, комунального господарства, 

транспорту, енергозбереження та благоустрою.   
 

с. Гора  

від ________.2022 року 
№ __________-VIIІ     
 
 
 
Сільський голова                                                           Роман ДМИТРІВ 
 

 

 

 

 

  



 

Начальник УЖКГ та КБ ВК ГСР       ________________ Вячеслав ЖИЛА 

Начальник фінансового відділу       ________________ Лілія БАРКОВА 

В.о. нач. юридичного відділу               ________________ Євгеній СТЕПАНЕНКО 

Секретар сільської ради        ________________ Людмила ШЕРШЕНЬ 

Виконавець:          ________________ Аліна КОССАКОВСЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Додаток 1  

до рішення Гірської сільської ради 

“___” _________ 2022 р. № ___________ 

 

 

 

Секретар сільської ради     Людмила ШЕРШЕНЬ 

 

 

№ 

п/п 
Найменування об’єкту Од.вим. Кіл-сть 

1 2 3 5 

1 

Трансформаторна підстанція ТП-971 по вул. 

Польова в с. Гора Бориспільського району та  

повітряні лінії 0,4кВ 

шт. 1 

2 

Трансформаторна підстанція ТП-1159 по вул. 

Чубинського в с. Гора Бориспільського району та 

повітряні лінії 0,4кВ 

шт. 1 

3. 

Трансформаторна підстанція ТП-1168 по вул. 

Чубинського в с. Гора Бориспільського району та 

повітряні лінії 0,4кВ 

шт. 1 

4. 

Трансформаторна підстанція ТП-1169 по вул. 8 

Березня в с. Гора Бориспільського району та  

повітряні лінії 0,4кВ 

шт. 1 

5. 

Трансформаторна підстанція ТП-1159 по вул. 

Чубинського в с. Гора Бориспільського району та  

повітряні лінії 0,4кВ 

шт. 1 

6. 

Трансформаторна підстанція ТП-1269 по вул. 

Яблунева в с. Гора Бориспільського району та 

повітряні лінії 0,4кВ 

шт. 1 

7. 

Трансформаторна підстанція ТП-160 по вул. 

Козацька, 2 в с. Мартусівка Бориспільського 

району та  повітряні лінії 0,4кВ 

шт. 1 


