
 

                                       

 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 

 

№ 118/1                                                                           08 жовтня 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 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 пішохідної зони по вул. Дніпровська (від 

вул. Ювілейна до №133) в сел. Гостомель на суму 1496, 284 тис. грн. 
 

2. Службі бухгалтерського обліку та звітності провести відповідні 

розрахунки. 

 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

селищного голови Д.В. Абрамчука 

 

 
 

В.о. селищного голови, 

заступник селищного голови                                                    Б.С. Каплонов 

 

 

 

 

 

 



 

                                       

 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 

 

№ 118/2                                                                           08 жовтня 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 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 тротуару від вул. Свято-Покровська по 

вул. Дніпровська до вул. Ювілейна в сел. Гостомель на суму 
1495, 813 тис.грн. 

 

2. Службі бухгалтерського обліку та звітності провести відповідні 

розрахунки. 
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

селищного голови Д.В. Абрамчука 

 
 

 

В.о. селищного голови, 

заступник селищного голови                                                    Б.С. Каплонов  

 

 

 

 

 



 

 

                                       

 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 

 

№ 118/3                                                                           08 жовтня 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 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: 

-  будівництво мультифункціонального майданчика по вул. Ярова, 154 в 

сел. Гостомель на суму 1990,700 тис. грн. 

 
2. Службі бухгалтерського обліку та звітності провести відповідні 

розрахунки. 

 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

селищного голови Д.В. Абрамчука 

 

 
 

В.о. селищного голови, 

заступник селищного голови                                                    Б.С. Каплонов  

 

 

 

 

 



РІШЕННЯ 

№ 125                                                                         «08» жовтня 2020 року 

 

Про надання дозволу на видалення 

аварійних дерев у селищі Гостомель 
 

Розглянувши подання головного спеціаліста служби  контролю за 

благоустроєм Даниленко І..В., заяву Дей Г. А., та заяву Офіцерової С.М. 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: 

1) вул. Бучанське шосе, 21-е– сосна 1 шт.;  

2) вул. Центральна, 1– сосна 7 шт.; 

3) вул. Свято-Покровська, 3-а -береза - 2 шт.; 

4) вул. Свято-Покровської, 238(зона відпочинку)-ясен 1шт;   

5) вул. Свято-Покровська, 32-береза 3 шт; 

6) вул. Б. Хмельницького, 6-горіх 1шт.; 

7) вул. Остромирська, 26-тополь 2шт. 

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

селищного голови згідно функціональних обов’язків.  

 

 

 

В. о. селищного голови, 

заступник селищного голови                    Б.С. Каплонов 

 

 

 

 

 

 

№ 126                                       «08» жовтня 2020 року 



 

Про закріплення об’єктів благоустрою 

за КП «УЖКГ «Гостомель» для 

обслуговування 

 

Розглянувши депутатське звернення Чемериса Сергія Володимировича 

щодо забезпечення вільного проїзду автомобілів аварійних служб, організації 

благоустрою, озеленення, охорони зелених насаджень, створення комфортних 

умов для мешканців вулиці Проскурівська, 4 (місця паркування згідно схеми), 

для передачі в оперативне управління (господарське віддання) та взяття на 

баланс комунального майна даної ділянки вулиці за назвою Проскурівська, що 

знаходиться в селищі Гостомель Київської області, 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’єкти благоустрою – місця для паркування, для утримання 

та обслуговування за КП «УЖКГ «Гостомель». 

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

до Правил благоустрою території селища Гостомель даний об’єкт.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

селищного голови згідно розподілу обов’язків. 

 

 

 

 

В. о. селищного голови, 

заступник селищного голови                    Б.С. Каплонов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 
 

                                       

 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 
 

 

№127                                 « 08 » жовтня 2020 року 
 

Про звільнення об’єктів 

благоустрою у селищі Гостомель 

 
 

Враховуючи постійні скарги мешканців багатоквартирного будинку та з 

метою забезпечення вільного доступу автомобілів аварійних служб, 

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. Звільнити об’єкт благоустрою - прибудинкова територія 

багатоквартирного будинку (перемістити на місце паркування поруч), від 

встановленого з порушенням об’єкту за наступною адресою:                                 

Вул. Проскурівська, 4 (машина модель ГАЗ-3110 сірого коліру номерний 

знак АІ3327ВА в занедбаному стані та  Skoda Fabia чорного коліру 

номерний знак АА5471ВЕ.); 

2. Власникам автотранспортних засобів самостійно здійснити переміщення 

об’єкту на місце паркування поруч для вільного руху спеціальних машин, 

прибиральної та аварійної техніки в термін до 31.10.2020 року. 

3. Службі контролю за благоустроєм 01.11.2020 року звернутися до 

Національної поліції України щодо порушення правил паркування у 

дворах житлових будинків. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

селищного голови згідно розподілу обов’язків. 

 

 

 

 

В. о. селищного голови, 

заступник селищного голови                    Б.С. Каплонов 

 



 

 

 

 


