
 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

08290,  селище  Гостомель,  вулиця  Свято-Покровська, 125, тел-факс 315-56 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

№ 29                                                                                 «04» квітня 2018 року 
 

Про підсумки опалювального сезону 

2017-2018 років та заходи по підготовці 

до опалювального сезону 2018-2019 років 

 

Заслухавши інформацію керівників КПП «Теплоенергопостач» та 

ПКПП «Теплокомунсервіс» та з метою підготовки до сталого проходження 

опалювального періоду 2018-2019 років у житловому фонді, об’єктах житлово-

комунального господарства, соціальної сфери та інших важливих об’єктів селища 

Гостомель, враховуючи Закони України «Про теплопостачання» та «Про 

житлово-комунальні послуги» та розпорядження Ірпінського міського голови від 

29.03.2018р. № 76 «Про завершення опалювального сезону 2017-2018рр. в 

м.Ірпінь та селищах Ворзель, Гостомель, Коцюбинське», керуючись Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

Гостомельської селищної ради 

 

В И Р І Ш И В: 

1. Інформацію керівників КПП «Теплоенергопостач» та 

ПКПП «Теплокомунсервіс» про підсумки опалювального сезону 2017-2018рр. 

та про підготовку до опалювального періоду 2018-2019рр. в селищі Гостомелі 

згідно додатку, що додається, взяти до уваги. 

2. Керівникам КПП «Теплоенергопостач» та ПКПП «Теплокомунсервіс»: 

 вчасно затвердити план заходів та графіки виконання робіт по підготовці до 

опалювального періоду 2018-2019рр. в селищі Гостомель; 

 завчасно вжити заходів для безперебійного проходження опалювального 

періоду 2018-2019 рр. на території селища Гостомель. 

3. Гостомельській селищній раді та її виконавчому комітету сприяти у вирішенні 

питання по заборгованості населення селища за послуги з теплопостачання. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

селищного голови Саєнка В.М. 

 

Селищний голова              Ю.І. Прилипко 

Керуючий справами                       С.В. Чечко 

Перший заступник селищного голови  В.М. Саєнко 

Начальник юридичного відділу             В.В. Чернуха 



 

 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

08290,  селище  Гостомель,  вулиця  Свято-Покровська, 125, тел-факс 315-56 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

№ 30                                                                                      «04» квітня 2018  року 
 

 

Про встановлення тарифів на послуги з 

утримання будинку та прибудинкової 

території ТОВ «УКР ЖИТЛО СЕРВІС» 

 

Розглянувши лист директора ТОВ «УКР ЖИТЛО СЕРВІС» від 29.03.2018р. 

щодо наміру зміни діючих тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій, які надає ТОВ «УКР ЖИТЛО СЕРВІС», керуючись 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

Гостомельської селищної ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

5. Встановити з 01 квітня 2018 року ТОВ «УКР ЖИТЛО СЕРВІС» тариф на 

послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надає 

ТОВ «УКР ЖИТЛО СЕРВІС» для мешканців будинків, розташованих за 

адресою: селище Гостомель, Київської обл., вул. Вереснева, 22 та 22-а згідно 

додатків, що додаються. 

 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

селищного голови Саєнка В.М. 

 

 

Селищний голова              Ю.І. Прилипко 

Керуючий справами                       С.В. Чечко 

Перший заступник селищного голови  В.М. Саєнко 

Начальник юридичного відділу             В.В. Чернуха 



 

ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
08290, селище Гостомель, вулиця Свято-Покровська, 125 тел-факс 315-56 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

№ 31/1                                                                                  04 квітня 2018 року 

 

Про затвердження проектно-кошторисної 

документації  

 

Враховуючи експертний звіт Державного підприємства «Спеціалізована 

державна експертна організація-центральна служба української державної 

будівельної експертизи», щодо розгляду кошторисної документації по 

будівництву системи відеоспостереження 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 системи відеоспостереження в селищі Гостомель Київської 

області на суму 521, 004 тис. грн. 

 

2. Відділу обліку та звітності провести відповідні розрахунки. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

селищного голови В.М. Саєнка. 

 

 

Селищний голова Ю.І. Прилипко 

 

 

Перший заступник селищного голови                 В.М. Саєнко 

 

 

Керуючий справами                 С.В. Чечко 

 

 

Начальник юридичного відділу                 В.В. Чернуха 

 

 



 

ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
08290, селище Гостомель, вулиця Свято-Покровська, 125 тел-факс 315-56 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

№ 31/2                                                                                  04 квітня 2018 року 

 

Про затвердження проектно-кошторисної 

документації  

 

Враховуючи експертний звіт Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Перша Будівельна Експертиза», щодо розгляду кошторисної частини проектної 

документації по капітальному ремонту верхнього шару покриття дороги 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 верхнього шару покриття дороги по вул. Пушкіна в 

селищі Гостомель Київської області на суму 1413, 502 тис. грн. 

 

2. Відділу обліку та звітності провести відповідні розрахунки. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

селищного голови В.М. Саєнка. 

 

 

Селищний голова Ю.І. Прилипко 

 

 

Перший заступник селищного голови                 В.М. Саєнко 

 

 

Керуючий справами                 С.В. Чечко 

 

 

Начальник юридичного відділу                 В.В. Чернуха 

 

 



 

ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
08290, селище Гостомель, вулиця Свято-Покровська, 125 тел-факс 315-56 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

№ 31/3                                                                                  04 квітня 2018 року 

 

Про затвердження проектно-кошторисної 

документації  

 

Враховуючи експертний звіт Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Перша Будівельна Експертиза», щодо розгляду кошторисної частини проектної 

документації по капітальному ремонту тротуару 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 по вул. Свято-Покровська від №6 до №22 в 

селищі Гостомель Київської області на суму 1020, 817 тис. грн. 

 

2. Відділу обліку та звітності провести відповідні розрахунки. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

селищного голови В.М. Саєнка. 

 

 

Селищний голова Ю.І. Прилипко 

 

 

Перший заступник селищного голови                 В.М. Саєнко 

 

 

Керуючий справами                 С.В. Чечко 

 

 

Начальник юридичного відділу                 В.В. Чернуха 
 

 

 
  

 



 

ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
08290, селище Гостомель, вулиця Свято-Покровська, 125 тел-факс 315-56 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

№ 31/4                                                                                  04 квітня 2018 року 

 

Про затвердження проектно-кошторисної 

документації  

 

Враховуючи зведений кошторисний розрахунок, щодо вартості 

реконструкції заїздів у двори по вул. Свято-Покровська від №42 до №84 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  :  

 

4. Затвердити загальну проектно-кошторисну документацію на: 

 реконструкцію заїздів у двори по вул. Свято-Покровська від №42 до №84 

селищі Гостомель Київської області на суму 235, 342 тис. грн. 

 

5. Відділу обліку та звітності провести відповідні розрахунки. 

 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

селищного голови В.М. Саєнка. 

 

 

Селищний голова Ю.І. Прилипко 

 

 

Перший заступник селищного голови                 В.М. Саєнко 

 

 

Керуючий справами                 С.В. Чечко 

 

 

Начальник юридичного відділу                 В.В. Чернуха 
 

 

 
 

 


