
 

                                       

 ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

вул. Свято-Покровська, 125, сел. Гостомель, Київська область, 08290 

тел. (04597) 3-15-56, E-mail: 04360617@mail.gov.ua, Код ЄДРПОУ 04360617 
 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

№ 82                                                                                         13 липня 2020 року 

 

 

Про затвердження проектно-кошторисної документації  

 

Враховуючи експертний звіт Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Науково-виробниче підприємство «Міжрегіональна будівельна експертиза», 

щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим 

проектом в селищі Гостомель Київської області, на виконання постанови 

КМУ від 27.12.2001р. № 1764 «Про затвердження Порядку державного 

фінансування капітального будівництва», керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Гостомельської 

селищної ради 

 

В И Р І Ш И В  :  

 

1. Затвердити загальну проектно-кошторисну документацію на: 

 капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Центральна від 

залізничного переїзду до перехрестя з вул. Гостомельське шосе в 

сел. Гостомель Київської обл. на суму 962, 774 тис. грн. 

 

2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності провести відповідні 

розрахунки. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

селищного голови Д.В. Абрамчука. 

 

 

 

Селищний голова                                                                       Ю.І. Прилипко 

 

 

 

 

 



 

 
 

                                       

 ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

вул. Свято-Покровська, 125, сел. Гостомель, Київська область, 08290 

тел. (04597) 3-15-56, E-mail: 04360617@mail.gov.ua, Код ЄДРПОУ 04360617 

  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 
№ 85                           13 липня 2020 року 

 

 

Про затвердження детального плану 

території кварталу житлової забудови в 

північно-східній частині селища 

Гостомель 

 

 Розглянувши подання начальника відділу містобудування та 

архітектури виконавчого комітету Гостомельської селищної ради Єрмолаєва 

Володимира Алімовича щодо затвердження детального плану території 

кварталу житлової забудови в північно-східній частині селища Гостомель, 

керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.19 

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», виконавчий 

комітет Гостомельської селищної ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити детальний план території кварталу житлової забудови в 

північно-східній частині селища Гостомель. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету 

Гостомельської селищної ради Єрмолаєва В.А. 

 

 

 

 

Гостомельський селищний голова    Ю.І. Прилипко 

 
 

 



   

 
 

                                       

 ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

вул. Свято-Покровська, 125, сел. Гостомель, Київська область, 08290 

тел. (04597) 3-15-56, E-mail: 04360617@mail.gov.ua, Код ЄДРПОУ 04360617 
 

 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 
 

 

№ 89                                     « 13 » липня 2020 року 
 

Про демонтаж незаконно 

(самовільно) встановлених об’єктів 

у селищі Гостомель 
 

 

За результатами повторного огляду комісією з самоврядного контролю 

за використанням та охороною земель територіальної громади селища 

Гостомель та спеціалістами відділу контролю за благоустроєм щодо 

виявлення незаконно (самовільно) встановлених об’єктів у селищі Гостомель 

території селища, враховуючи не виконання рішення виконавчого комітету 

«Про демонтаж незаконно (самовільно) встановлених об’єктів у селищі 

Гостомель» №76 від 02 липня 2020 року, для вжиття заходів щодо демонтажу 

виявлених об’єктів, керуючись Правилами благоустрою території селища 

Гостомель, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет Гостомельської селищної ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. КП «УЖКГ «Гостомель» здійснити демонтаж незаконно (самовільно) 

встановлених об’єктів за рахунок підприємства за наступними адресами: 

Вул. Рекунова, орієнтовно №3, 3/1, 3/2, 3/3, 3/10, 3/11, та 4 б/н (металеві 

гаражі, дерев’яні сараї ) згідно схеми-10 шт; 

Вул. Ярова , 251 (паркан); 

Вул. Свято-Покровська, 2 (паркан); 

Вул. Озерна, 1б (паркан); 

Вул. Озерна, 1в (паркан); 

2. КП «УЖКГ «Гостомель» здійснити розрахунки витрат щодо демонтажу 

та тимчасового зберігання для подальшого примусового стягнення з 

користувачів земельних ділянок. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного 

голови Абрамчука Д.В. 

 

 
 

Селищний голова               Ю.І. Прилипко 

 


