
 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 
 

№ 45       05 квітня 2017р. 
 
Про визначення багатоквартирними 
житлових будинків по вул.Проскурівська 
№№ 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  та  
по вул. Лугова №№ 6-а, 6-б  

 
Розглянувши подання секретаря Гостомельської селищної ради 

Кислиці О.В. стосовно визначення багатоквартирними житлові будинки             
за  №№ 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  по вул. Проскурівській та за №№ 6-а, 6-б по 
вул. Луговій в селищі Гостомель для можливості заключення договорів з ПАТ 
«Київобленерго» на їх електропостачання за тарифами для населення, 
керуючись ст. 1 Закону України «Про особливості здійснення права власності у 
багатоквартирному будинку», керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітету Гостомельської селищної ради 

 
В И Р І Ш И В  :  

 
1. Визначити багатоквартирними житлові будинки за №№ 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, по вул. Проскурівській, та за №№ 6-а, 6-б по вул. Луговій в 
селищі Гостомель. 
 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
селищного голови Штутмана Є.А. 

 
Селищний голова                Ю.І. Прилипко 
 
 
Керуючий справами                 С.В. Чечко 
 
 
Заступник селищного голови                 Є.А. Штутман 

 
 
Головний спеціаліст, юрист                 В.В. Чернуха 
 



 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 
 

№ 33                                                                                            «05» квітня 2017 року 
 
Про встановлення обмеження руху 
вантажного транспорту в селищі Гостомель 
по вул. Свято-Покровська 

 
З метою недопущення аварійних ситуацій та аварійністю мосту через річку 

Рокач у селищі Гостомель, відповідно до Закону України «Про дорожній рух», 
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет Гостомельської селищної ради 

 
ВИРІШИВ: 

 
1.Обмежити рух вантажних автомобілів вагою понад 20т. по                                  

вул. Свято-Покровська в селищі Гостомель шляхом встановлення відповідних 
дорожніх знаків.  

 
2. Заступнику селищного голови Саєнку В.М.: 
 погодити схему встановлення дорожніх знаків з начальником Ірпінського 

відділу Національної поліції України в Київській обл. наведену в додатку; 
 встановити на дорогах комунальної власності дорожні знаки щодо 

обмеження руху вантажного транспорту вагою понад 20 т. згідно додатку; 
 звернутись з проханням до начальника Ірпінського відділу Національної 

поліції України в Київській обл. (Падюка І.Г.) здійснювати контроль за 
виконанням вимог правил дорожнього руху на даній ділянці дороги. 

 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного 

Саєнка В.М. 
 
 
Селищний голова                               Ю.І. Прилипко 

Керуючий справами                                        С.В. Чечко 

Заступник селищного голови  В.М. Саєнко 

Головний спеціаліст, юрист                                 В.В. Чернуха 



 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 
 

№ 32                                                                                             «05» квітня 2017 року 
 
 
Про охорону лісів і торфовищ від пожеж 
у пожежонебезпечний період 2017 року 

 
З метою охорони лісових насаджень і торфовищ від пожеж в 

пожежонебезпечний період, розглянувши подання заступника селищного голови 
Саєнка В.М., враховуючи пропозиції та зауваження членів виконавчого комітету,  
у відповідності до Лісового Кодексу України, Кодексу цивільного захисту України, 
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 
комітет Гостомельської селищної ради 

 
В И Р І Ш И В :  

 
1. Вважати пожежонебезпечним періодом в лісах та на торфовищах в селищі 

Гостомель з 01 квітня по 15 листопада 2017 року. 
2. Керівництво та проведення протипожежних заходів в лісах і на торфовищах в 

селищі Гостомель доручити постійно діючій комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 

3. Виконавчому комітету забезпечити: 
3.1. організацію розробки і здійснення лісокористувачами протипожежних 

заходів профілактики в лісах; 
3.2. залучити в разі необхідності до гасіння лісових пожеж та пожеж на 

торфовищах населення, протипожежну техніку, транспортні засоби 
підприємств, установ та організацій; 

3.3. забезпечити осіб залучених до гасіння лісових пожеж та пожеж на 
торфовищах, харчуванням та медичним обслуговуванням (при 
необхідності); 

3.4. організувати через засоби масової інформації пропаганду правил 
протипожежної безпеки, висвітлення проблеми збереження лісів та 
торфовищ. 

4. Завідуючому Гостомельської амбулаторії сімейної медицини               
Мельнику Борису Володимировичу, при необхідності забезпечити медичне 
обслуговування людей, які зайняті гасінням лісових пожеж та торфовищ. 

5. Зобов’язати СТОВ «Бучанське», голів городницьких, садівницьких товариств і 
об’єднань громадян, що використовують землі в заплавах річок Рокач та 
Ірпінь під городи, забезпечити дотримання правил пожежної безпеки членами 
товариств та об’єднань. 



6. Керівникам підприємств, установ і організацій провести відповідну роботу в 
своїх колективах щодо дотримання протипожежних і санітарних норм 
поведінки в місцях відпочинку населення. 

7. Керівництву сільськогосподарського товариства з обмеженою 
відповідальністю «Бучанське», лісничому КЛНДС: 
7.1. закрити всі непланові дороги, які проходять через лісові масиви і 

торф’яно-болотисті території шляхом прокопування канав, за 
використанням планових доріг встановити нагляд; 

7.2. в’їзд автотранспорту в ліс дозволити тільки у відведені місця відпочинку; 
7.3. створити мінералізовані протипожежні смуги вздовж захисних 

насаджень, які межують з посівами, залізничними і грунтовими дорогами, 
постійно їх утримувати в стані чорної пари; 

7.4. привести в робочий стан протипожежну техніку та інвентар. 
8. Клопотати перед сесією Гостомельської селищної ради про виділення коштів 

необхідних для ліквідації пожеж під час пожежонебезпечного періоду у 
2017році. 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного 
Саєнка В.М. 

 

Селищний голова                       Ю.І. Прилипко 

 

Керуючий справами                               С.В. Чечко 

 

Заступник селищного голови  В.М. Саєнко 

 

Головний спеціаліст, юрист                               В.В. Чернуха 
 
 
 
 
 

 



 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 
 

№ 34                                                                                   «05» квітня 2017 року 
 
Про затвердження Положення про 
проведення розрахунків по визначенню 
відновної вартості зелених насаджень 
та тарифів визначення відновної вартості 
зелених насаджень на території селища Гостомель  
 

Відповідно до Законів України  « Про благоустрій населених пунктів», «Про 
охорону навколишнього природного середовища», Порядку видалення дерев, 
кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 1045 (зі змінами та доповненнями),   
Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 
12.05.2009 № 127 «Про затвердження Методики визначення відновної вартості 
зелених насаджень» та з метою  визначення відновної вартості зелених насаджень 
(дерев, кущів)  на території селища Гостомель,  що підлягає сплаті при видаленні 
зелених насаджень або при їх втраті у зв’язку з відведенням земельної ділянки у 
встановленому порядку юридичній або фізичній особі, керуючись Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
Гостомельської селищної ради 

 
ВИРІШИВ: 

1. Затвердити Положення про проведення розрахунків по визначенню відновної 
вартості зелених насаджень на території селища Гостомель (згідно з 
додатком 1). 

2. Затвердити тарифи на визначення відновної вартості зелених насаджень на 
території селища Гостомель згідно розрахунків, наданих Боярською лісовою 
дослідною станцією (згідно з додатком 2). 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з обстеження 
зелених насаджень (голова – Саєнко В.М.). 

 
 
Селищний голова                               Ю.І. Прилипко 

Керуючий справами                                        С.В. Чечко 

Заступник селищного голови  В.М. Саєнко 

Головний спеціаліст, юрист                                 В.В. Чернуха 



Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету 

Гостомельської селищної ради 
від 05 квітня 2017 р. № 34 

      
ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення розрахунків по визначенню відновної вартості зелених 
насаджень  на території селища Гостомель 

 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.  

1.1. Положення про проведення розрахунків відновної вартості зелених 
насаджень розташованих на території  селища Гостомель (надалі Положення) 
розроблено відповідно до Методики визначення відновної вартості зелених 
насаджень (надалі Методика), затвердженої наказом Міністерства з питань 
житлово-комунального господарства України від 12.05.2009р. № 127, Закону 
України "Про благоустрій населених пунктів", Порядку видалення дерев, кущів, 
газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 01.08.2006 №1045 з урахуванням розрахунків 
відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і 
природокористування України «Боярська лісова дослідна станція». 

1.2. Положення визначає механізм формування відновної вартості всіх видів 
зелених насаджень на території селища Гостомель. 

 1.3. Положення призначене для обґрунтування нарахування відновної вартості 
зелених насаджень (дерев, кущів, газонів, квітників) на території  селища 
Гостомель, що підлягає сплаті при видаленні зелених насаджень або при їх втраті у 
зв’язку з відведенням земельної ділянки у встановленому порядку юридичній або 
фізичній особі. 

 
2. ВИЗНАЧЕННЯ ВІДНОВНОЇ ВАРТОСТІ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ. 

2.1. Відновна вартість зелених насаджень - це всі витрати, за рахунок яких вони 
створені та прийняті на баланс експлуатуючого підприємства з урахуванням планових 
накопичень, а також інфляційних процесів. 

2.2. Визначення відновної вартості зелених насаджень здійснюється комісією з 
обстеження зелених насаджень виконавчого комітету Гостомельської селищної ради, яка 
складає акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, затвердженого 
наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 
12.05.2009р. № 127. 

2.3. Видалення зелених насаджень здійснюється з дотриманням вимог Порядку 
видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 №1045 та з оформленням 
ордера на видалення зелених насаджень, затвердженого наказом Міністерства з питань 
житлово-комунального господарства України від 12.05.2009р. № 127. 

2.4. Відновна вартість зелених насаджень складається із вартості їх відновлення 
(вартість посадкового матеріалу, його доставка, висадка та двохрічний догляд для 
приживлення). Для встановлення тарифів на відновлення зелених насаджень 
приймаються розрахунки відокремленого підрозділу Національного університету 
біоресурсів і природокористування України «Боярська лісова дослідна станція». 

2.5. Вартості створення дерев та кущів розраховані в додатку 1 до Положення          
(калькуляції на доставку крупномірного посадкового матеріалу, посадку крупномірного 



посадкового матеріалу, послуги по догляду крупно мірного посадкового матеріалу на 
приживленість). 

2.6. При складанні акту обстеження та визначення стану зелених насаджень 
враховуються наступні усереднені вікові межі експлуатації зелених насаджень, 
складеної у відповідності до Правил утримання зелених насаджень у населених 
пунктах України, затверджених Наказом Міністерства будівництва, архітектури 
та житлово-комунального господарства України № 105 від 10.04.2006 р. 

Усереднена вікова межа експлуатації 
деревних і чагарникових рослин, газонів 

 

Характеристика дерев і чагарників 

Вікова межа, років, 
об’єктів зеленої зони 

лісопарки, 
санітарно 

- 
захисні 

зони 

парки, 
сквери 

вулиці, 
проїзди, 
площі 

Повільноростучі дерева листяних порід – 
дуба, каштана, ясеня, сосни, тощо 120 90 60 

Швидкоростучі дерева – акація, тополі, 
берези, верби, тощо 80 70 45 

Чагарники 20 20 15 
Газони 10 10 5 

2.7.  Якісний стан дерев та кущів визначається за такими ознаками: 
 добрий – дерева (кущі) здорові, нормально розвинені, листя густе, рівномірно 

розміщене на гілках, нормального розміру і забарвлення без ознак хвороб і шкідливих 
ран, ушкоджень стовбурів і скелетних гілок, а також дупел; 

 задовільний - дерева (кущі) здорові, але з ознаками уповільненого росту, з 
нерівномірно розвиненою кроною, на гілках мало листя, є незначні механічні 
пошкодження і невеликі дупла; 

 незадовільний – дерева (кущі) дуже ослаблені, стовбури мають викривлення, 
крони слаборозвинені, є сухі та засихаючі гілки, приріст однорічних пагонів незначний, 
технічно пошкоджені стовбури, є дупла. 

2.8. Сухостійні та аварійні дерева оцінці не підлягають і зносяться без сплати 
балансової вартості на підставі актів обстеження їх стану комісією з оцінки стану 
зелених насаджень до складу якої входять представники Державної екологічної інспекції 
у Київській області. 

2.9. Документ на оплату відновлювальної вартості виписує і передає заявнику 
головний бухгалтер Гостомельської селищної ради після прийняття рішення про надання 
дозволу на знесення, пересадку зелених насаджень. Підставою для нарахування 
відновлювальної вартості є погоджений виконавчим комітетом Гостомелської селищної 
ради акт комісії з питань обстеження зелених насаджень та видалення аварійних дерев на 
території селища Гостомель. 

      
Керуючий справами            С.В. Чечко 
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