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
№ 45

22 травня 2020 року

Про встановлення тарифів на послуги з вивезення
твердих побутових відходів в селищі Гостомель,
що надаються ТОВ «Крамар ЕКО»
Розглянувши лист ТОВ «Крамар ЕКО» від 13.05.2020 року щодо затвердження
тарифів на послуги з поводження з відходами, беручи до уваги рішення виконавчого
комітету Гостомельської селищної ради від 24.04.2020 року № 35 «Про визначення
переможця конкурсу з визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових
відходів на території селища Гостомель», керуючись Законом України «Про житловокомунальні послуги», постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 року №
1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з поводження з
побутовими відходами», Наказом Міністерства Регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 № 130 «Про затвердження
порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з
обґрунтуванням такої необхідності», Законом України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконавчий комітет селищної ради
ВИРІШИВ:

1.
Встановити тариф на послуги з вивезення 1 м³ твердих побутових відходів у
селищі Гостомель, що надаються товариством з обмеженою відповідальністю «Крамар
ЕКО» :
1.1. І група споживачів – для мешканців, фізичних осіб, об’єднаних в обслуговуючі
кооперативи, ЖБК, ОСББ за 1 м куб. – 156,42 грн. з урахуванням ПДВ.
1.2. ІІ група споживачів – для бюджетних установ – 173,58 грн. з урахуванням ПДВ.
1.3. ІІІ група споживачів - для комерційних організацій – 208,25 грн. з урахуванням
ПДВ.
1.4. ІV група споживачів – на одного мешканця приватного сектору – 156,42 грн. з
урахуванням ПДВ.
1.5. V група споживачів – за 1 пакет з логотипом (об’єм 120 л) для мешканців
приватного сектору – 39,05 грн. з урахуванням ПДВ.
2.
Тариф на послугу з вивезення твердих побутових відходів для мешканців
багатоквартирних житлових будинків, з урахуванням ПДВ в місяць становить: 30,19 грн.
3.
Тариф на послугу з вивезення твердих побутових відходів для мешканців
приватного сектору, з урахуванням ПДВ в місяць становить: 26,90 грн.
4.
ТОВ «Крамар ЕКО» забезпечити оприлюднення даного рішення в засобах масової
інформації.
5.
Ввести в дію тарифи, встановлені даним рішенням з 01 червня 2020 року.
6.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного голови
Абрамчука Д.В.
Селищний голова

Ю.І. Прилипко

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
№ 46

22 травня 2020 року

Про виключення послуги з вивезення
побутових відходів зі складу послуг з
утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій по
житловому фонду, який обслуговується
КП «УЖКГ «Гостомель»
Відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону
України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»,
Закону України «Про відходи», керуючись п. 3 Порядку визначення виконавця
житлово-комунальних послуг, затвердженого наказом Державного комітету України з
питань житлово-комунального господарства від 25.04.2005 року № 60, рішенням
виконавчого комітету Гостомельської селищної ради від 24.04.2020 року № 35 «Про
визначення переможця конкурсу з визначення виконавця послуги з вивезення твердих
побутових відходів на території селища Гостомель», керуючись Законом України
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет селищної ради
ВИРІШИВ:
1.
Визначити послугу з вивезення побутових відходів як окрему комунальну
послугу, право на надання якої, визначаються на конкурсних засадах.
2.
КП «УЖКГ «Гостомель» при нарахуванні плати за послуги з утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій не нараховувати плату за послугу
«вивезення побутових відходів».
3.
Вказане рішення набуває чинності з дня, наступного за днем прийняття
виконавчим комітетом Гостомельської селищної ради рішення про встановлення
тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, які надаються ТОВ «Крамар
ЕКО».
4.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного
голови Абрамчука Д.В.

Селищний голова

Ю.І. Прилипко

ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
№ 49

22 травня 2020 року

Про затвердження детального плану
території для розміщення об`єктів
рекреаційного призначення та
готельно-ресторанного комплексу в
районі пров. Джерельного в селищі
Гостомель
Розглянувши проект детального плану території для розміщення
об`єктів рекреаційного призначення та готельно-ресторанного комплексу в
районі пров. Джерельного в селищі Гостомель, розроблений ДП "НДПІ
містобудування", враховуючи результати громадських обговорень проекту
даної містобудівної документації, керуючись ст.19 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Гостомельської селищної
ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити детальний план території для розміщення об`єктів
рекреаційного призначення та готельно-ресторанного комплексу в
районі пров. Джерельного в селищі Гостомель, розроблений Державним
підприємством
«Науково-дослідний
і
проектний
інститут
містобудування».
2. Відділу містобудування та архітектури Гостомельської селищної ради:
2.1 Оприлюднити матеріали детального плану території протягом 10
днів з дня його затвердження;
2.2 Надавати вихідні дані для проектування об’єктів містобудування, що
передбачені детальним планом території, виключно з дотриманням
вимог, встановлених даною містобудівною документацією.
3. Оприлюднити дане рішення шляхом розміщення на офіційному вебсайті селищної ради та у засобах масової інформації.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу
містобудування та архітектури виконавчого комітету Гостомельської
селищної ради Єрмолаєва В.А.
Селищний голова

Ю.І. Прилипко
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№ 50

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
« 22 » травня 2020 року

Про демонтаж незаконно (самовільно)
встановлених
об’єктів
у
селищі
Гостомель
За результатами спільного огляду території селища спеціалістами відділу контролю
за благоустроєм, директора КП «Гостомельінвестбуд», щодо виявлення незаконно
(самовільно) встановлених об’єктів у селищі Гостомель, для вжиття заходів по демонтажу
виявлених об’єктів, керуючись Правилами благоустрою території селища Гостомель,
Порядком розміщення зовнішньої реклами та визначення розміру плати за користування
місцями, які перебувають у комунальній власності та надаються розповсюджувачам
зовнішньої реклами для розташування спеціальних конструкцій в сел. Гостомель,
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий
комітет Гостомельської селищної ради
В И Р І Ш И В:

Демонтувати незаконно (самовільно) встановлені об’єкти за наступними
адресами:
Вул. Рекунова, орієнтовно №3-г (гаражі) згідно схеми-6 шт;
Вул. Свято-Покровська, 1-а (банер Бруківка);
Вул. Польова, 1-а (банер таксі В’юн);
Вул. Кулішова, 2 (Переносна реклама на платформі «Екологічно чистий камінь»);
Вул. Свято-Покровська, навпроти буд. 224 (банер « Продам будинок»);
Вул. Свято-Покровська, буд. 75 (банер « Продам будинок»);
Вул. 3-й Провулок (ворота).
2. КП УЖКГ «Гостомель» забезпечити демонтаж та зберігання демонтованих
об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного голови
Абрамчука Д.В.
1.

Селищний голова
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встановлених
об’єктів
у
селищі
Гостомель
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виявлених об’єктів, керуючись Правилами благоустрою території селища Гостомель,
Порядком розміщення зовнішньої реклами та визначення розміру плати за користування
місцями, які перебувають у комунальній власності та надаються розповсюджувачам
зовнішньої реклами для розташування спеціальних конструкцій в сел. Гостомель,
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3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного голови
Абрамчука Д.В.
1.

Селищний голова

Ю.І. Прилипко

