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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
№ 74

«12» липня 2017 року

Про підготовку господарського комплексу
та об’єктів соціально-культурного, побутового
призначення, житлового фонду селища Гостомель
до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років
З метою сталого забезпечення життєдіяльності селища Гостомель до роботи
в осінньо-зимовий період 2017-2018 років, враховуючи Закони України «Про
теплопостачання» та «Про житлово-комунальні послуги», керуючись Законом
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет
Гостомельської селищної ради
В И Р І Ш И В:
1. Інформаційну довідку по підготовці господарського комплексу та об’єктів
соціально-культурного, побутового призначення, житлового фонду селища
Гостомель до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років згідно додатку
1, що додається взяти до уваги.
2. Керівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності, що мають
на балансі об’єкти соціально-культурного, побутового призначення, житловий
фонд на території селища Гостомель провести організаційну роботу з
підготовки об’єктів до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 20172018 років із затвердженням графіку виконання робіт та забезпеченням
вчасного проведення підготовчих та ремонтних робіт.
3. Затвердити План заходів з підготовки господарського комплексу та об’єктів
соціально-культурного, побутового призначення, житлового фонду селища
Гостомель до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років (додаток 2).
4. 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
Начальник юридичного відділу

Є.А. Штутман
В.В. Чернуха

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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
№ 76

12 липня 2017 року

Про затвердження проектно-кошторисної
документації
Враховуючи експертні звіти Державного підприємства «Державний науководослідний
та
проектно-вишукувальний
інститут
«НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ»», щодо розгляду кошторисної частини
проектної документації по робочих проектах капітального ремонту тротуару по
вул.Свято-Покровська від вул.Ярова до №161 в селищі Гостомель Київської
області, реконструкції дороги по вул.Свято-Покровська від р.Рокач до №129 в
селищі Гостомель Київської області та проектну документацію на капітальний
ремонт дороги по пров.Леонтовича в селищі Гостомель Київської обл., 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
ВИРІШИВ :
1. Затвердити загальну проектно-кошторисну документацію на:
 капітальний ремонт тротуару по вул.Свято-Покровська від вул.Ярова до
№161 в селищі Гостомель Київської області на суму 1228,855 тис.грн.;
 реконструкцію дороги по вул.Свято-Покровська від р.Рокач до №129 в
селищі Гостомель Київської області на суму 1499,27 тис.грн.;
 капітальний ремонт дороги по пров. Леонтовича в селищі Гостомель
Київської обл. на суму 298, 522 тис.грн.
2. Відділу обліку та звітності провести відповідні розрахунки.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного
голови В.М. Саєнка.
Селищний голова

Ю.І. Прилипко

Керуючий справами

С.В. Чечко

Заступник селищного голови

В.М. Саєнко

Начальник юридичного відділу

В.В. Чернуха

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Гостомельської селищної ради
від 12 липня 2017 року № 74

Довідка
Про підготовку господарського комплексу та об’єктів соціальнокультурного, побутового призначення, житлового фонду селища Гостомель
до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років.
Приватне комунально-побутове підприємство «Теплокомунсервіс»
1. Проведено роботи по житловому будинку за адресою: сел. Гостомель, вул.
Рекунова, №2:
- заміна насоса;
- заміна фільтрів, вентилів;
- прочистка котлів від нагару;
- техобслуговування установки хімічної водо підготовки.
2. Проведено роботи по об’єкту за адресою: сел. Гостомель, вул. СвятоПокровська, №218, а саме технічне обслуговування приладів автоматики.
Запланована чистка котлів.
3. Проведено роботи в загально освітній школі №14 (сел. Гостомель,
вул.Проскурівська):
- чистка котлів;
- техобслуговування обладнання та автоматики;
- тепловий лічильник направлено на перевірку.
4. Заплановано проведення чистки котлів культурно-оздоровчого комплексу
за адресою: сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська, №81Б.
Комунальне підприємство «Теплоенергопостач»
1. Проведено роботи по житловому будинку за адресою: сел. Гостомель, вул.
Свято-Покровська, № 141:
- встановлено новий котел;
- замінено 50 метрів тепломагістралі.
2. Проведено роботи по житловому будинку за адресою: сел. Гостомель, вул.
Мирна:
- встановлено новий насос;
- замінено 160 метрів тепломагістралі.
3. Проведено роботи по житловому будинку за адресою: сел. Гостомель, вул.
Проскурівська:
- замінено газову горілку на котлі;
4. Планується проведення заміни 80-120 метрів тепломагістралі по вул.
Остромирська від будинку культури.

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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
№ 75

«12» липня 2017 року

Про встановлення тарифів на послуги
з утримання будинків і споруд та прибудинкових
територій, які надає ТОВ «ОК «Покровський»»
Розглянувши лист директора ТОВ «ОК «Покровський»» від 24.05.2017р.
щодо погодження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій, які надає ТОВ «ОК «Покровський»», керуючись
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет
Гостомельської селищної ради
В И Р І Ш И В:
5. Встановити з 01 липня 2017 року ТОВ «ОК «Покровський»» тарифи на
послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надає
ТОВ «ОК «Покровський»» для мешканців будинків, розташованих за адресою:
селище Гостомель, Київської обл., вул.Свято-Покровська, 73-е, 73-б/1, 73-б/3,
73-б/4 згідно додатків, що додаються.
6. 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
Начальник юридичного відділу

Є.А. Штутман
В.В. Чернуха

