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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

№ 138                                                                         «10» грудня 2020 року 

 

Про надання дозволу на видалення 

аварійних дерев у селищі Гостомель 
 

 

Розглянувши заяви директора ТОВ «Корд-1991» Демченка О.М. та 

Дебелої І.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: 

1) вул. Центральна, 1- О – тополя - 2 шт.; 

2) вул. Свято-Покровська, 3Д – сосна - 2 шт.; 

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

селищного голови згідно функціональних обов’язків.  

 

 

 

 

 

Селищний голова            Ю.І. Прилипко 
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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 
 

 

 № 139                      « 10 » грудня 2020 року 

 
Про затвердження схем влаштування 

 дорожніх знаків по  вул. Чумацький шлях, 

Окружна та затвердження схем організації дорожнього руху, 

 впровадження одностороннього руху по вул. Рекунова. 

 

З метою впорядкування та забезпечення безпеки руху на території 

селища, враховуючи лист комунального підприємства «Управління житлово-

комунального господарства «Гостомель»  від 03.11.2020 №0301/2418 та 

№0301/2546 щодо затвердження схем  влаштування дорожніх знаків в сел. 

Гостомель та затвердження одностороннього руху по вул. Рекунова в 

напрямку від вул. Пушкіна до вул. Бучанське шосе, 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.Затвердити схему влаштування дорожніх знаків по вул. Чумацький шлях 

та Окружна. 

2.Затвердити  схему організації дорожнього руху по вул. Рекунова та 

впровадити односторонній рух в напрямку від вул. Пушкіна до вул. 

Бучанське шосе. 

3.Погодити схеми влаштування дорожніх знаків по вул. Чумацький шлях, 

Окружна та схем організації дорожнього руху та впровадження 

одностороннього руху по вул. Рекунова  з Управлінням патрульної поліції 

у Київській області. 

4.Планово-економічному відділу передбачити кошти на виконання заходів 

передбачених пунктами 1-3. 

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

селищного голови згідно розподілу обов’язків. 

 

Селищний голова                    Ю.І.Прилипко 
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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 
 

№ 141                        « 10 » грудня 2020 року 
 

Про закріплення об’єктів 

благоустрою за КП «УЖКГ 

«Гостомель» для обслуговування 

 

Розглянувши заяву гр. Саргсяна Сурена Андроновича щодо покращення 

санітарного стану території та переміщення сміттєвого майданчика по вул. 

Свято-Покровська, 141 (згідно схеми), для передачі в оперативне управління 

(господарське віддання) та взяття на баланс комунального майна даної 

ділянки, 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 – сміттєвий майданчик, 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. 

 

 

 

 

 

Селищний голова                              Ю.І. Прилипко 

 

 

 



 

 

 

 

 


