
 

 

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 №25 

засідання постійної комісії  з питань комунальної власності, житлової 

політики, комунального господарства, транспорту, енергозбереження та 

благоустрою Гірської сільської ради 

20 вересня 2022р. 

Початок засідання 15:00 

                                                                                                  

Кінець засідання 15:30 

 

Присутні члени комісії: Нерубайська І.М. (голова комісії), Бідненко Т.В., Тютюн 

Я.І. (секретар комісії) 

Відсутні члени комісії : Галач А.А. 

Присутні: Яременко С.В. – депутат Гірської сільської ради. 

Запрошені: ________________________________________________________ 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про передачу у власність (приватизація) квартири № 28, по вулиці 

Квартальна, 27,  в с. Ревне Бориспільської району Київської області 

2. Про перейменування енергетичних об’єктів, що перебувають в комунальній 

власності Гірської сільської ради 

3. Різне.  

Голова комісії після обговорення пропозицій членів комісії поставила на 

голосування порядок денний з змінами та пропозиціями: 

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

«Відсутній» – 1. 

Розгляд питань порядку денного: 

 

1. Про передачу у власність (приватизація) квартири № 28, по вулиці 

Квартальна, 27,  в с. Ревне Бориспільської району Київської області 

СЛУХАЛИ:  Нерубайську І.М. та Бідненко Т.В. щодо внесення змін до проекту 



рішення, а саме вписати стару назву вулиці Радянська 5а та розрахунковий 

рахунок для оплати. 

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

«Відсутній» – 1. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії прийняти даний проект рішення.   

 

2. Про перейменування енергетичних об’єктів, що перебувають в комунальній 

власності Гірської сільської ради 

СЛУХАЛИ: Нерубайську І.М., яка зазначила, що згідно звернення управління 

ЖКГ, комунальне майно ТП -160 за адресою вул. Козацька 2 в с. Мартусівка має 

назву ТП-1512.  Є фото, що на ТП є закреслена назва ТП-1512, а є нова ТП-160. 

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

«Відсутній» – 1. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії прийняти даний проект рішення.   

 

3. Різне. Розглянути звернення Тарабрина Г.С., жительки с Гора. 

 СЛУХАЛИ: В.о. начальника відділу архітектури та містобудування, щодо 

влаштування водовідведення дощових вод на проїжджій частині по вул. 

Грушевського 7. 

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

«Відсутній» – 1. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати управлінню ЖКГ та КБ обстежити дану ділянку 

щодо можливості влаштування відтоку дощових вод та надати рекомендації у 

вирішенні даної ситуації. 

Голова постійної комісії  з питань комунальної власності, житлової політики, 

комунального господарства, транспорту, енергозбереження та благоустрою 

Гірської сільської ради Нерубайська І.М. засідання комісії закрила. 

  

 

Голова комісії                                              І.М. Нерубайська 

Секретар комісії                    Я.І. Тютюн 


