
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

ПРОТОКОЛ  

позачергового засідання виконавчого комітету  

 

03.11.2020                            № 30 

 

На  засіданні головував міський голова Рябоконь Олексій Петрович.  

 

Присутні члени виконавчого комітету: 

  

Бабак 

Бугайов 

Гудзь 

Кальницький 

Р.М. 

В.М. 

В.В. 

О.О. 

Кочур 

Острянський  

Снаговський 

Тарасовський 

Чайка 

Чепур 

В.В. 

В.В. 

О.О. 

І.М. 

Т.Г. 

О.О.  

 

Запрошені:      в.о. директора     комунального       підприємства  „Готель      

                         „Пирятин“ Фисун В.Ю.;  головний  економіст Пирятинських 

                         госпрозрахункових очисних   споруд  Гавриленко Н.В.;  

                         директор КП „Пирятинський міський водоканал“ Курочка О.С.;   

                         головний бухгалтер КП „Пирятинський міський водоканал“  

                         Габрієлян С.Ю.; головний бухгалтер КП „Каштан“  Бих В.І.;  

                         директор КП „Каштан“ Шокало В.Г.; менеджер- 

                         книгорозповсюджувач (непродовольчих товарів)  комунального  

                         підприємства роздрібної  торгівлі „Райдуга“ Соколовська Т.Ю.;   

                         директор Територіального центру соціального обслуговування  

                         (надання соціальних послуг) Пирятинського району Зайченко С.О.,       

                         громадянин Кабушка Ю.М., начальник  відділу дозвільної     

                        документації ТОВ „Петрол девелопмент“ Нетудихатка С.І. 

 

Міський голова Олексій Рябоконь запропонував розпочати засідання 

виконкому та розглянути  18 питань порядку денного. 



ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (11 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

                          „утримались“ – 0.  

 

Порядок  денний: 

 

1. Про виконання фінансового плану та господарську діяльність 

комунального    підприємства   роздрібної    торгівлі   „Райдуга“  за 9 місяців 

2020 року. 

  

2. Про виконання фінансового плану та господарську діяльність 

комунального підприємства „Готель „Пирятин“ за 9 місяців 2020 року. 

 

3. Про виконання фінансового плану та господарську діяльність 

комунального підприємства „Пирятинський міський водоканал“ за  9 місяців 

2020 року. 

 

4. Про доцільність поселення гр. Кабушки М.М. до відділення 

стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання 

Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Пирятинського району. 

 

5. Про виконання фінансового плану та господарську діяльність 

Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд за 9 місяців 2020 року. 

  

6. Про виконання фінансового плану та господарську діяльність 

комунального підприємства „Каштан“ за  9 місяців 2020 року. 

 

7. Про внесення змін та доповнень до рішення виконкому міської ради від 

12.08.2020 №208 „Про затвердження калькуляцій на надання послуг з 

благоустрою населених пунктів, що надаються  КП „Каштан“. 

 

8. Про встановлення тарифів ТОВ „Наше тепло“ на теплову енергію, її 

виробництво,    транспортування    та     постачання     на 2020-2021 роки для КП 

„Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“. 

 

9. Про встановлення тарифів ТОВ „Наше тепло“ на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування та постачання на 2020-2021 роки для 

адміністративного будинку по вул. Соборна, 42. 

 

10. Про надання матеріальної допомоги гр. Тягло В.А. на поховання. 

 

11. Про нумерацію квартири  у  житловому будинку по   вул.Гоголя, 24 в 

м.Пирятин. 



12. Про нумерацію квартири  у  житловому будинку по                     

вул.Гоголя, 29 в м.Пирятин. 

 

13. Про нумерацію квартири у  житловому будинку по пров.Грушевського 

Михайла, 1 в м.Пирятин. 

 

14. Про видачу гр.Білоцерківець В.Г. будівельного паспорта забудови 

земельної ділянки. 

  

15. Про присвоєння адреси  земельній ділянці гр.Светловського С.І. по 

вул.Зарічанська в с.Заріччя Пирятинського району. 

 

16.  Про видачу ТОВ „Петрол девелопмент“ містобудівних умов та 

обмежень забудови земельних ділянок на реконструкцію комплексу 

автозаправної станції та кафе-бару під автозаправний комплекс по 

вул.Веселкова, 90, 92 в м.Пирятин. 

     

17. Про затвердження робочого проєкту „Будівництво тротуару по 

вул.Європейська, 4А, 4 Б в м.Пирятин Полтавської області“. 

 

18. Про погодження завдання на проєктування при розробленні проектної 

документації для об’єкту будівництва. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Соколовську Т.Ю., менеджер-книгорозповсюджувач (непродовольчих 

товарів) комунального підприємства роздрібної торгівлі „Райдуга“, яка 

проінформувала про виконання фінансового плану та господарську діяльність 

комунального    підприємства   роздрібної    торгівлі   „Райдуга“  за 9 місяців 

2020 року. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Бабак Р.М., Гудзь В.В. 

У підсумку обговорення Рябоконь О.П.  запропонував прийняти рішення в 

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (11 осіб); 

            „проти“ – 0 осіб; 

           „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію менеджера-книгорозповсюджувача (непродовольчих 

товарів) комунального підприємства роздрібної торгівлі „Райдуга“    

Соколовської Т.Ю. узяти до відома. 



2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 303 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Фисун В.Ю., виконувача обовʼязків директора комунального підприємства 

„Готель „Пирятин“, яка проінформувала про виконання фінансового плану та 

господарську   діяльність   комунального   підприємства   „Готель   „Пирятин“ за 

9 місяців 2020 року. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговорення питання взяв участь Бугайов В.М., Гудзь В.В. 

У підсумку обговорення Рябоконь О.П.  запропонував прийняти рішення в 

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (11 осіб); 

            „проти“ – 0 осіб; 

            „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію виконувача обовʼязків директора директора комунального 

підприємства „Готель „Пирятин“ Фисун В.Ю. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 304 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Курочку О.С., начальника комунального підприємства „Пирятинський 

міський водоканал“, який проінформував про виконання фінансового плану та 

господарську діяльність комунального підприємства „Пирятинський міський 

водоканал“ за 9 місяців 2020 року. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Бугайов В.М. запитав про  терміни закінчення будівництва свердловини. 

Курочка О.С. відповів, що будівництво експлуатаційної свердловини для 

водозабезпечення господарсько-питних потреб мешканців міста на стадії 

завершення. Вирішується питання придбання насосу. На сьогодні  проводиться 

хімічний аналіз питної води. 

В обговоренні взяли участь Снаговський О.О., Чепур О.О. 

У підсумку обговорення Рябоконь О.П.  запропонував прийняти рішення в 

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (11 осіб); 

            „проти“ – 0 осіб; 

            „утримались“ – 0 осіб.  

 



ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію начальника комунального підприємства „Пирятинський 

міський водоканал“ Курочки О.С. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення  № 305 додається). 

 

4.СЛУХАЛИ: 

Колос А.В., головного  спеціаліста із соціальних питань виконкому міської 

ради, яка проінформувала про доцільність поселення гр. Кабушки М.М. до 

відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання 

Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Пирятинського району. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Кабушка Ю.М. сказав, що  на сьогодні його батько Кабушка М.М. 

перебуває у лікувальному закладі і потребує постійного догляду. Соціальний 

працівник територіального центру не може  обслуговувати його цілодобово. 

Крім   того, відсутні нормальні житлово-побутові умови проживання.  І сам 

Юрій Миколайович  з сім’єю проживають на території Росії. Перевезти зараз 

батька не можуть. 

 Бугайов В.М. запитав: чи приватизований будинок  гр. Кабушки М.М.? 

 Кабушка Ю.М. відповів, що документи втрачені і на даний час 

встановлюється правовий статус будівлі. 

Бугайов В.М.        запитав:      яка    правова    підстава        влаштовувати  

гр. Кабушки М.М. до відділення стаціонарного догляду для постійного 

проживання на безоплатній основі? 

Рябоконь О.П. також запитав щодо законодавчої бази  пільгового 

перебування цього громадянина. 

Кудрявцев О.О., головний спеціаліст юридичного відділу виконкому 

міської ради, пояснив, що відповідно до статті 266 Сімейного кодексу України 

повнолітні внуки, правнуки зобов’язані утримувати непрацездатних  бабу, діда, 

прабабу, прадіда, які потребують матеріальної допомоги і якщо у них немає 

чоловіка, дружини, повнолітніх дочки, сина або ці особи з поважних причин не 

можуть надавати їм належного утримання, за умови, що повнолітні внуки, 

правнуки можуть надавати матеріальну допомогу. 

Кабушка Ю.М. зазначив, що погоджується сплачувати кошти за 

перебування батька у відділенні стаціонарного догляду для постійного або 

тимчасового проживання Територіального центру. 

Острянський В.В. сказав, що якщо син погоджується, то  визнати 

доцільним поселення громадянина Кабушки М.М. до відділення стаціонарного 

догляду для постійного проживання на платній основі. 

В обговоренні питання взяли участь Тарасовський І.М., Снаговський О.О.,  

Чайка Т.Г., Кальницький О.О. 



          У підсумку обговорення Рябоконь О.П.  запропонував прийняти рішення з 

врахуванням змін. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (11 осіб); 

                     „проти“ – 0 осіб; 

                     „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію головного  спеціаліста із соціальних питань виконкому 

міської ради Колос А.В. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 306 додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Манька С.Л., начальника Пирятинських госпрозрахункових очисних   

споруд, який проінформував про виконання фінансового плану та господарську 

діяльність Пирятинських госпрозрахункових очисних   споруд  за   9 місяців 

2020 року. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 В обговоренні питання взяли участь Бугайов В.М., Острянський В.В. 

У підсумку обговорення Рябоконь О.П.  запропонував прийняти рішення з 

врахуванням доповнень. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (11 осіб); 

                     „проти“ – 0 осіб; 

                     „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію начальника Пирятинських госпрозрахункових очисних   

споруд Манька С.Л. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання з 

врахуванням доповнень (рішення  № 307 додається). 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Шокала В.Г., директора КП „Каштан“, який проінформував про виконання 

фінансового плану та господарську діяльність комунального підприємства 

„Каштан“ за 9 місяців 2020 року. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Бугайов В.М.,  Варава М.В. 

У підсумку обговорення Рябоконь О.П.  запропонував прийняти рішення в 

цілому. 

 



ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (11 осіб); 

                     „проти“ – 0 осіб; 

                     „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію директора КП „Каштан“ Шокала В.Г. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 308 додається). 

 

7. СЛУХАЛИ:  

Комаренко В.Д., начальника відділу економічного аналізу та розвитку 

управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про внесення 

змін та доповнень до рішення виконкому міської ради від 12.08.2020 № 208 „Про 

затвердження калькуляцій на надання послуг з благоустрою населених пунктів, 

що надаються  КП „Каштан“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Бугайов В.М., Снаговський О.О. 

У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в 

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (11 осіб); 

                     „проти“ – 0 осіб; 

                     „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію начальника відділу економічного аналізу та розвитку 

управління економіки виконкому міської ради Комаренко В.Д. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 309 додається). 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Комаренко В.Д., начальника відділу економічного аналізу та розвитку 

управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 

встановлення тарифів ТОВ „Наше тепло“ на теплову енергію, її виробництво,    

транспортування    та     постачання     на 2020-2021 рр. для КП „Пирятинська 

лікарня Пирятинської міської ради“ 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Острянський В.В., Снаговський О.О., 

Кальницький О.О. 

У підсумку обговорення Рябоконь О.П.  запропонував прийняти рішення в 

цілому.  

 



ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (11 осіб); 

                      „проти“ – 0 осіб; 

                      „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію начальника відділу економічного аналізу та розвитку 

управління економіки виконкому міської ради Комаренко В.Д. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 310 додається). 

 

9. СЛУХАЛИ:  

Комаренко В.Д., начальника відділу економічного аналізу та розвитку 

управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 

встановлення тарифів ТОВ „Наше тепло“ на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання на 2020-2021 рр. для адміністративного будинку 

по вул. Соборна, 42. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

В обговоренні взяли участь Кальницький О.О., Тарасовський І.М. 

У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в 

цілому. 

 

 ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (11 осіб); 

                      „проти“ – 0 осіб; 

            „утримались“ – 0 осіб 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію начальника відділу економічного аналізу та розвитку 

управління економіки виконкому міської ради Комаренко В.Д. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення  № 311 додається). 

 

10 . СЛУХАЛИ: 

 Колос А.В., головного  спеціаліста із соціальних питань виконкому 

міської     ради,   яка      проінформувала     про надання матеріальної допомоги 

гр. Тягло В.А. на поховання. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Чайка Т.Г., Гудзь В.В. 

У підсумку обговорення Рябоконь О.П.  запропонував прийняти рішення в 

цілому. 

 

 

 



ГОЛОСУВАЛИ:            „за“ – „одноголосно“ (11 осіб); 

                      „проти“ – 0 осіб; 

                      „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію головного  спеціаліста із соціальних питань виконкому 

міської ради Колос А.В. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 312 додається). 

 

11. СЛУХАЛИ:  

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

нумерацію квартири  у  житловому будинку по  вул.Гоголя, 24 в м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

В обговоренні взяли участь Варава М.В.,  Бабак Р.М. 

У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в 

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (11 осіб); 

                     „проти“ – 0 осіб; 

           „утримались“ – 0 осіб 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства виконкому міської ради Зергані М.І. узяти 

до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 313 додається).  

 

12. СЛУХАЛИ:  

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

нумерацію квартири  у  житловому будинку по вул.Гоголя, 29 в м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяла участь Бугайов В.М., Гудзь В.В. 

У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в 

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (11 осіб); 

                      „проти“ – 0 осіб; 

            „утримались“ – 0 осіб 



ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства виконкому міської ради Зергані М.І. узяти 

до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення  № 314 додається). 

 

13. СЛУХАЛИ:  

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

нумерацію квартири у  житловому будинку по пров.Грушевського Михайла, 1 в 

м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Бугайов В.М., Снаговський О.О. 

У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в 

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (11 осіб); 

                     „проти“ – 0 осіб; 

           „утримались“ – 0 осіб 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства виконкому міської ради Зергані М.І. узяти 

до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення  № 315 додається). 

 

14. СЛУХАЛИ:  

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

видачу гр.Білоцерківець В.Г. будівельного паспорта забудови земельної ділянки. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

В обговоренні питання взяли участь Чепур О.О.,  Бугайов В.М.     

У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в 

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (11 осіб); 

                     „проти“ – 0 осіб; 

           „утримались“ – 0 осіб 

 

 



ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства виконкому міської ради Зергані М.І. узяти 

до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 316 додається).  

 

15. СЛУХАЛИ:  

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

присвоєння адреси  земельній ділянці гр.Светловського С.І. по вул.Зарічанська в 

с.Заріччя Пирятинського району. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

В обговоренні питання взяли участь Кальницький О.О., Бугайов В.М.     

У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в 

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (11 осіб); 

                     „проти“ – 0 осіб; 

           „утримались“ – 0 осіб 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства виконкому міської ради Зергані М.І. узяти 

до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 317 додається).  

 

16. СЛУХАЛИ:  

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

видачу ТОВ „Петрол девелопмент“ містобудівних умов та обмежень забудови 

земельних ділянок на реконструкцію комплексу автозаправної станції та кафе-

бару під автозаправний комплекс по вул.Веселкова, 90, 92 в м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Нетудихатка С.І., начальник  відділу дозвільної                            

документації ТОВ „Петрол девелопмент“, який проінформував, що  будується 

сучасна автозаправочна станція на 11 робочих місць. Підприємство готове 

виділити кошти на розвиток інфраструктури міста в сумі 200 тис.грн. і вчасно 

сплачувати податки. 

В обговоренні питання взяли участь Острянський В.В., Бугайов В.М.     



У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в 

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (11 осіб); 

                     „проти“ – 0 осіб; 

           „утримались“ – 0 осіб 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства виконкому міської ради Зергані М.І. узяти 

до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 318 додається).  

 

17. СЛУХАЛИ:  

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

затвердження робочого проєкту „Будівництво тротуару по вул.Європейська, 4А, 

4 Б в м.Пирятин Полтавської області“. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

В обговоренні питання взяли участь Гудзь В.В., Бугайов В.М.     

У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в 

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (11 осіб); 

                     „проти“ – 0 осіб; 

           „утримались“ – 0 осіб 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства виконкому міської ради Зергані М.І. узяти 

до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 319 додається).  

 

18. СЛУХАЛИ:  

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

погодження завдання на проєктування при розробленні проектної документації 

для об’єкту будівництва. 

 

 

 



ВИСТУПИЛИ:  

Острянський В.В. запропонував  знайти нове місце під облаштування 

зливної станції прийому стоків. 

Рябоконь О.П.  зазначив, що там розташований газопровід  високого тиску, 

тому чи не буде це додатковим навантаженням на трубу. 

Зергані М.І. відповіла, що проєктом передбачено уникнення тиску на 

трубу. 

В обговоренні Снаговський О.О. та Кальницький О.О. запропонували це 

питання  повернути на доопрацювання. 

У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення 

про повернення проєкту на доопрацювання та винесення його на розгляд на 

черговому засіданні виконавчого комітету міської ради з детальним вивченням 

питання. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (11осіб); 

                     „проти“ – 0 осіб; 

           „утримались“ – 0 осіб 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства виконкому міської ради Зергані М.І. узяти 

до відома.  

2. Повернути проєкт рішення виконавчого комітету з розглянутого 

питання на доопрацювання.  

 

 

 

 

Міський голова                                                                   О.П.Рябоконь  

      

 

Секретар виконкому міської ради       Л.В.Кочур 

 

 

Протокол вела 

начальник загального відділу та інформаційного 

забезпечення виконкому міської ради                          Т.Д.Нестерець 


