
 

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 

№ 58 18 червня 2020 року 

 
Про визначення уповноваженої особи 

на укладення додаткових угод до договорів 

з надання послуг з управління багатоквартирними 

будинками селища Гостомель 

 

У зв’язку з виключенням послуги з вивезення побутових відходів зі складу послуг з 

утримання будинків і споруд та прибудинкових територій по житловому фонду, який 

обслуговувався КП «УЖКГ «Гостомель», беручи до уваги рішення виконавчого комітету 

Гостомельської селищної ради № 46 від 22.05.2020 року «Про виключення послуги з 

вивезення побутових відходів зі складу послуг з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій по житловому фонду, який обслуговується КП «УЖКГ 

«Гостомель», куруючись Законом України «Про житлово-комунальні послуги», Законом 

України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», 

Законом України «Про відходи», Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет селищної ради 

 
В И Р І Ш И В : 

 
1.   Визначити заступника  селищного голови Абрамчука Д.В. уповноваженою особою  

на укладення додаткових угод до договорів з надання послуг з управління 

багатоквартирними будинками селища Гостомель. 

 

 

 

 

Селищний голова Ю.І. Прилипко 

mailto:04360617@mail.gov.ua


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 

№ 59 

року 

 18 червня 2020 

 

Про встановлення тарифів на платні 

послуги, що надає КП «УЖКГ 

«Гостомель» 

  

Розглянувши подання в.о. начальника КП «УЖКГ «Гостомель» та 

калькуляцію до нього, з метою забезпечення впорядкування плати за послуги, що 

надаються КП «УЖКГ «Гостомель» та для сталого функціонування підприємства 

і підвищення якості комунальних послуг, відповідно до Закону України «Про 

житлово-комунальні послуги»,  керуючись ст. 28 та 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Гостомельської селищної 

ради 

 

В И Р І Ш И В : 

1. Встановити з 01 липня 2020 року тарифи на платні послуги, що надає КП 

«УЖКГ «Гостомель» згідно додатку, що додається. 

2. Встановити, що: 
2.1. У вартість сантехнічних, електротехнічних і ремонтно-будівельних 

послуг не включено вартість матеріалів і повинна оплачуватись 

додатково. 

2.2. Послуги відповідно переліку надаються виконавцями на договірних 

засадах після здійснення їх оплати. 

2.3. Доходи, одержані від надання платних послуг, використовуються 

підприємством на розвиток комунального підприємства та зміцнення 

матеріально-технічної бази. 

2.4. У деяких випадках вартість послуг із сантехнічних, електротехнічних 

та інших ремонтно-будівельних робіт може змінюватись в залежності 

від їх виду та складності на підставі калькуляцій, розроблених згідно 

вимог ресурсних елементних кошторисних нормативів, затверджених 

Міністерством регіонального розвитку та будівництва України. 

2.5. Послуги відповідно до переліку пільговим та малозабезпеченим 

категоріям населення селища Гостомель надаються безкоштовно. 

mailto:04360617@mail.gov.ua


3. КП «УЖКГ «Гостомель» забезпечити висвітлення зміст даного рішення в 

засобах масової інформації. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

селищного голови Абрамчука Д.В. 

 
 

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 

Р І Ш Е Н Н Я 

№ 60 18 червня 2020 року 
 

 

Про встановлення тарифів на окремі види 

ритуальних послуг, що надаються комунальним 

підприємством «УЖКГ «Гостомель» 

 

На підставі подання начальника комунального підприємства «УЖКГ «Гостомель» від 

22.05.2020 №02-660 та наданих розрахунків тарифів на ритуальні послуги, керуючись п.п.2 п. 

«а» ст.28, ст.40, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

Закон України «Про поховання та похоронну справу», накази Державного комітету України з 

питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 №193 «Про затвердження 

нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України «Про поховання та похоронну 

справу» та від 19.11.2003 №194 «Про затвердження Єдиної методики визначення вартості 

надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, 

реалізації предметів ритуальної належності», наказ Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 №130 «Про 

затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні 

послуги з обґрунтуванням такої необхідності», з метою впорядкування тарифів на надання 

ритуальних послуг у селищі Гостомель, виконавчий комітет Гостомельської селищної ради, 

- 

 
ВИРІШИВ: 

 
 

1. Встановити з 01 липня 2020 року розмір тарифів на ритуальні послуги, що надаються 

КП«УЖКГ «Гостомель» згідно з додатком. 

 

2. Начальнику  КП «УЖКГ «Гостомель» Биченкову Д.В. забезпечити оприлюднення 

даного рішення в засобах масової інформації. 

 

3. Визнати таким, що втратив чинність додаток №2 до рішення виконавчого комітету 

Гостомельської селищної ради №107 від 31 жовтня 2020 року.  

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови, відповідно 

до розподілу обов’язків. 

 

 

Гостомельський селищний голова       Ю.І. Прилипко 

 

  

mailto:04360617@mail.gov.ua


Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

Гостомельської селищної ради 

 
 

Калькуляція вартості послуги на копання могили на кладовищі (викопування 

могили вручну, опускання труни з тілом померлого в могилу, закопування могили, 

формування намогильного насипу та одноразове прибирання території біля могили) 
 

 
№п/п Складові калькуляції Сума, грн. 

1 Витрати операційної діяльності 1 367,77 

1.1 Виробнича собівартість 795,21 

1.1.1 Прямі матеріальні витрати, у т.ч.: 31,51 

 сировина, матеріали та інші матеріальні витрати 31,51 

1.1.2 Прямі витрати на оплату праці 602,79 

1.1.3 Інші прямі витрати, у т.ч. 160,91 
 відрахування на соціальне страхування (22%) 132,61 

 амортизація основних засобів та інших необоротних 

матеріальних активів виробничого призначення 
 

28,30 

1.2 Операційні витрати всього 286,28 

1.2.1. Адміністративні витрати 10% 79,52 

1.2.2 Загальновиробничі витрати 26% 206,76 

1.2.3. Інші операційні витрати 0,00 

2 Фінансові витрати 0,00 

3 Повна собівартість 1 367,77 

4 Плановий прибуток 15% 205,16 

5 Всього витрат 1 572,93 

6 Податок на додану вартість 20% 314,59 

7 Вартість послуги всього з ПДВ 1 887,52 



 
 

 
 

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 

№ 61 18 червня 2020 р. 

 
 

Про надання дозволу на видалення 

аварійних дерев у селищі Гостомель 

 
Розглянувши подання начальника відділу контролю за благоустроєм 

Чемериса С.В., щодо видалення аварійних дерев у селищі Гостомель, 

враховуючи акти комісії по обстеженню зелених насаджень, відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України №1045 від 01.08.2006 р. «Про 

затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у 

населених пунктах», керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» виконавчий комітет селищної ради 

 
В И Р І Ш И В : 

 
1. Надати дозвіл КП УЖКГ «Гостомель» на зрізання аварійних дерев у 

зв’язку з незадовільним (аварійним) станом та загрозою падіння на 

землях комунальної власності , а саме: 

- вул. Автодорожна, 7, 1-абрикос, 1-алича; 

- вул. Свято-Покровська, 138, 1-клен; 

- вул. Свято-Покровська, 152-154, 1-береза; 

- вул. Автодорожна, 1-а, 18-ясенів та 1-акація; 

- вул. Свято-Покровська, навпроти 338/1, (острівець), 14-верб, 
4- липи. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

селищного голови Абрамчука Д.В. 

 
 

Селищний голова Ю.І. Прилипко 

mailto:04360617@mail.gov.ua


 

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 

№ 67 « 18 » червня 2020 року 

 

Про закріплення  об’єкту 

благоустрою за КП «УЖКГ 

«Гостомель» 

для обслуговування 

 

Розглянувши депутатське подання Чемериса Сергія Володимировича, 

щодо організації благоустрою, озеленення, охорони зелених насаджень, 

створення місця відпочинку для жителів вулиць Проскурівська та 

Автодорожня, враховуючи історичні культурні традиції та популярність зони 

відпочинку «Вєтєрок», керуючись Законами України «Про благоустрій 

населених пунктів», «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет Гостомельської селищної ради 

 
В И Р І Ш И В: 

 
 

1.  Закріпити об’єкт благоустрою – зону відпочинку «Вєтєрок» для 

утримання та обслуговування за КП «УЖКГ «Гостомель». 

2.  КП «УЖКГ «Гостомель» привести до вимог та утримувати 

відповідно Правил благоустрою території селища Гостомель даний 

об’єкт. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

селищного голови згідно посадових обов’язків. 

 

 
 

Селищний голова Ю.І. Прилипко 

mailto:04360617@mail.gov.ua


Додаток 1

}" платнi послчги Од.внм Цiна,грн.
flокументальнi послуги

l BapTicTb друкуванrrя l сторiнки lcтop 1,50

2 Вартiсгь сканування l gгорiнки l стор 0,30
3 видача довiдок та копiй для opelцapiB та власникiв нежилих примiшень lдовiд 290,00
4 Складання кошторису на Dемонт кваDтири 1 008.00
5 Складання коlшторису на перебудову i peMorrT нежилих примiщень комплект 6345,00

6

Пiдготовка докумеrrгiв про видачу дозволу на перепла}ryвашrя житловIr( та нежитловIо(
пDимiщень KoMIUIeKT l055.00

7 Розгляд заяв громадян iз взаемними претензiями комплект 424,00
8 Виготовлення копii техпаспорry квартири комплект 1 50,00

Сантехнiчнi послуги

9 Вiдключення та повторне вкJIюченнJI води при установцi лiчильникiв i в iнших випадках точка 250,00
l0 зам на умивitльника шт 360,00

зам на yHlтa(}y шт 690,00
2 ]ам на ванни шт l000,00
J замiна сифона шт 250,00

ремонттрубопроводiв вiд 3 м Nl 300,00
5 замiна mчбопроводiв вiд 3 м м 700,00
6 Злиття води в мережi цеrrгралiзованого опаленIIJI точка 250,00
7 Прочищення каналiзацii у BaHHi до стояка до 3м,звичайна складнiсrь м 300,00
8 Прочиценrrя каналiзацii у BaHHi до стояка до 3м .пiдвищена складнiсть м 600.00

l9 прочищенrrя каналiзацii на kyxHi до стояка до Зм ,звлтчайна складнiсгь м з00,00
20 Прочищенrrя каналiзацii на KyxHi до стояка до 3м ,пiдвищена складнiсгь м 600,00
21 прочищення каналiзацii в ryалетi до стояка до 3м ,звичайна складнigгь м 300,00
22 прочищення каналiзацii в туалстi до стояка до 3м .пiдвищена складнiсгь м б00,00
2з Прочищенrrя стояка каналiзацiТ Ф50- 1 50 до 10 MemiB прочищення l 500,00
24 Прочищенrrя стояка каналiзацii Ф50- 1 50 бiльше l 0 мgгрiв м l50,00
25 Прочищення сифону каналiзацii сифон 200.00
26 Прочищення каналiзацiйноi насчосноi установки установка 2000,00
27 ппочишення жиоочловлювача ч поимiшенннi шт 500,00
28 Прочипlення жиDоyловлювача на вчлицl ч колодязi шт 2500,00
29 моrrгаж каналiзацii внyтрiшня каналiзацiя,траса довжина труби до 2м точка 300,00
30 моrпаж каналiзацii'i вrтугрiшttя каналiзацiя,траса довжина труби бiльше 2м,Ф50 м 1 20,00

31 Монтаж каналiзацii внутрiшня каналiзацiя,траса довжина труби бiльше 2м,о100 м 200,00
з2 Монтаж зворотнього кпапана каналiзацii,каналiзацiя о50 , при моrrтажi каналiзацii клапан 1 50,00
зз Моrrгаж зворотнього клапана каналiзацiТ,кана,тiзацiя о50 , з врiзанням клапан 300,00
з4 Монтаж зворотнього кJIапана каналiзацii,каналiзацiя о1 10,при монтажi каналiзацii клапан 200,00
35 Монтаж зворотнього кJIапана каналiзацii.каналiзацiя о5O,з врiзанням клапан 400,00
зб Моrrтаж жироуловлювача з врiзанням у каналiзацiю шт 200,00
з,| Моrrтаж жироуловлювача при MorrTaDKi каналiзацii шт 300,00
38 монтаж кана:liзацiйноi насоснот чстановки установка 900.00

39 3aMiHa стояка каналiзацiТ (пластиковий стояк на пластиковий) з проходом через l панель стояк 600,00

40 JaMiHa gгояка кана.riзацii (гшаgгиковий стояк на rrластиковий) без проходу через панель стояк 500,00

4l замiна сгояка каналiзацiт (пластиковий стояк на пласгиковий) з проходом через 2 панелi стояк 700,00

42 замiна сгояка кана.lIiзацii (чавунний сгояк на плаgгиковий) без проходу через панель gгояк l 000.00

4з 3aMiHa сгояка каналiзацii (чавунний сгояк на пласгиковий) з проходом через l панель стояк 1300.00

44 Замiна стояка кана.тiзацii (чавунний стояк на пластиковий) з проходом через 2 панелi стояк 1 600,00
45 Замiна трiйника каналiзацii (чавун на п;lастик) шт 1 000,00
46 Замiна хресговини каналiзацii (чавун на гrпастик) IIIT l 500,00
4,| Розчеканка з'еднаня розтрубу чавунноi каналiзацii точка 700.00
48 Щемонтаж труб каналiзацiТ пластикова точка 80,00
49 Щемонтаж труб каналiзацii чавунна точка l 50,00
50 демогrтаж тDчб каналiзацii обмчDована точка 250,00
5l Штробiння cTiH для монтажу труб о50 каналiзацii червона цегла м 1 l0,00
52 Штробiння cTiH для монтажу труб о50 кана,riзацii бiла цегла м l50,00
5з Штробiння cTiH для монтажу труб о50 кана:riзацii панель м 250,00
54 штробiнrrя cTiH для монтажу труб Фl l0 каналiзацii червона цегла м 250.00
55 Штробiнrrя cTiH для монтажу труб g110 кана.lIiзацiТ бiла цегла м 350.00



56 Цемект}ъан!я отвору в rшrri пiсля замiни gгояка каналiзацii oTBip 200,00
57 моtп-аж каrrа;riзаltii,зовнiшня кана.пiзацiя траса о t lo м з00,00

Елекгротехпiчмi послyги
58 Замiна розегки шт б6,86
59 3aMiHa вrпurжача шт 66,86
60 установка люстри шт 223,1,4
бl Моrrгаж елекгропроводки вiдкрlтгий монтаж без rrrгробiння м 20,00
62 Моrrгаж елеrгропроводки вiдкрrгий монтаж в гофрi без пrгробiнrrя м 30.00
63 Моrrгаж короба пiд електропроводку гiлсокаDтон м 25,00
64 Монтаж короба пiд електропроводку цегла м 30,00
б5 Монтаж короба пiд елекгропроводку панель м 40,00
66 Встановлення aBToMaTiB одномодульного автомат 1 80,00
6,7 Всгановлення aBToMaTiB двохполюсного автомат 230,00
68 Всгановлення aBToMaTiB трьохполюсного автомат 300,00
69 3aMiHa пробок на автомат комплект 500,00
,70

встановлення Пзв однофазного узо 250
71 встановлен}fi ПЗВ трифазного узо 370
72 ]aMiHa лiчильника електроенерг однофазного лiчильник 400
,7з

JaMiHa лiчильника електроенерг трифазного лlчильник б00
74 Встановленrrя електорщlrгка зовнiшнiй на 1-4 автомата електрощиток l50
75 Встановленrrя олекторщитка зовнiшнiй на 5-12 автомата електрощиток l80
76 Вgгановдення електорщитка зовнiшнiй на 13-24 автомата електрощиток 220
,l,|

Встановлення електорщитка внутрiшнiй на 1-4 автомата електроulиток 240
,78

ВсгановленItя елекгорIцитка внутрiшнiй на 5-12 автомата електрощиток 2,70
79 В гановдення елекгорщитка внутрiшнiй gа |3-24 автомата елекгрошlиток 450
80 вибивання нiши пiд електрощиток елекгорпIитка цегла нlша 300
8l вибиванrц нiши пiд електрошIлток електорщитка панель нtша 600
82 при роботi в тiсних умовах

при роботi на висотi 2.5-3.5м
при роботi на висотi 3.5-5м
при роботi в дуже скпадних yMoBalx

Коефiчiент складноgгi

рази 1,5
83 рази 1,5
84 рази 1,5
85 рази 2,5
86 рази ,<
87 Виклик майgгра без виконанrrя робiт вик]Iик 100
88 Повторний виклик майсгра(з iнiцiативи клiента) виТзд l00
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