
 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

08290,  селище  Гостомель,  вулиця  Свято-Покровська,  № 125 

ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА   СЕСІЯ   СЬОМОГО   СКЛИКАННЯ 

Протокол засідання : 

 (ІІ засідання)                    20 липня 2017 р. 
1.Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №285-15-VII від 23 грудня 2016 

року «Про бюджет селища Гостомель на 2017» 

2. Про надання матеріальної допомоги громадянам селища : Березовчук І.П., Черненко В.В., 

Орловцевій В.Ф., Черкашину І.А., Колесниченко А.О., Бабяк Л.М., Шкурат Л.Я., Перегуді В.А., 

Магдик О.В. 

3. Про затвердження протоколів засідання конкурсної комісії по результатам розгляду питання 

надання в оренду комунального майна 

4.Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради  №288-15-\/ІІ від 23.12.2016 р. «Про 

структуру та чисельність працівників апарату селищної ради, її виконавчого комітету, фізичної 

культури і спорту на 2017 рік» 

5. Про передачу Публічному акціонерному товариству  по газопостачанню та газифікації 

«Київоблгаз» на праві господарського відання складових газорозподільної системи 

6. Про прийняття на баланс Гостомельської селищної ради меблів та комп’ютерної техніки від 

SKL International       

       7. Про розгляд звернення гр. Солодаренка Р.В.   щодо укладення договору про залучення коштів  

замовників будівництва об’єктів архітектури, що здаються в експлуатацію, на розвиток інженерно 

- транспортної і соціальної інфраструктури селища Гостомель (будівництво багатоквартирних  

житлових  будинків по вул. Мисливська, буд. 24,26,28,30,32 в селищі Гостомель)       

8. Про найменування провулку  в  селищі Гостомель  

9. Про звільнення з посади директора КП «Гостомельські інформаційні технології» Смолянчук О.О. 

за її заявою згодою  

 «Про врегулювання земельних відносин» 

10. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність:   

№ ПІБ Адреса земельної ділянки Площа, га 

1. Пирч Світлана Анатоліївна сел. Гостомель,  вул. Рекунова, 3-г 0,0350 

2 Рог Ігор Миколайович сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 70-ж 0,2500 

11. Про відміну рішення Гостомельської селищної ради № 394-22-VІІ від 27 квітня 2017 року «Про 

передачу безоплатно у спільну часткову власність земельної ділянки гр. Поліщук Є.В. та гр. 

Замерлюк М.В.» площею 0,1430 га по вул. Свято-Покровській, 144 в селищі Гостомель. 

12. Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки площею 0,1430 га по вул. Свято-

Покровській, 144 в селищі Гостомель гр. Поліщук Є.В. 

13. Про відміну рішення Гостомельської селищної ради № 345-18-VІІ від 16 лютого 2017 року «Про 

відмову в затвердженні проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки» 

гр. Войтко Л.П. по вул. Мисливській, 18 в селищі Гостомель. 

14. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Войтко 

Л.П. по вул. Мисливській, 18 в селищі Гостомель, цільове призначення якої змінюється.  

15. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості): 

16. Про погодження висновку містобудівної ради та затвердження коригування генерального 

плану, плану зонування території  селища Гостомель(знято з розгляду на доопрацювання) 

 

 

№  ПІП Адреса земельної ділянки Площа, га 

1 Радевич Людмила Станіславівна сел. Гостомель, вул. Кімерська, 21 0,1327 

2 Нестерчук Сергій Миколайович 

Нестерчук Ольга Олександрівна 

сел. Гостомель 

вул. Окружна, 46 

0,0426 



 

 

Результати поіменного голосування 

 

 

№ 

 

 

ПІБ депутата  
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1 Прилипко Ю.І. за за за за за за за за 

2 Гамарник Р.І. за за за за за за за за 

3 Діденко В.М. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

4 Дубас В.В. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

5 Дудник Н.Ю. за за за за за за за за 

6 Жабченко С.А. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

7 Кислиця О.В. за за за за за за за за 

8 Коваленко Р.В. за за за за за за за за 

9 Лінчук Ж.В. за за за за за за за за 

10 Мамчур О.Д.   за   за   за   за   за   за   за   за 

11 Мамчур С.О. відсутній  відсутній відсутній відсутній  відсутній  відсутній  відсутній  відсутній  

12 Марчук Ю.В.   за   за   за   за   за   за   за   за 

13 Матусяк О.І. за за за за за за за за 

14 Мілевська З.П. за за за за за за за за 

15 Мовчун Т.М. за за за за за за за за 

16 Паламарчук О.В. за за за за за за за за 

17 Поповичук О.М.   за   за   за   за   за   за   за   за 

18 Прилипко О.Ю.   за   за   за   за   за   за   за   за 

19 Скрябін С.М. за за утрим. за за за за за 

20 Смолянчук О.О.   за   за   за   за   за   за   за   за 

21 Товстоног О.П. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

22 Туровський А.А. за за за за за за за за 

23 Філіпчук В.В. за за за за за за за за 

24 Чемерис С.В. за за за за за за за за 

25 Черінська Н.В. за за за за за за за за 

26 Чорна О.В. за за за за за за за за 

27 Шальман Т.М. відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результати поіменного голосування 

 

 

№ 

 

 

ПІБ депутата  
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 

1 Прилипко Ю.І. за за за за за за за за 

2 Гамарник Р.І. за за за за за за за за 

3 Діденко В.М. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

4 Дубас В.В. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

5 Дудник Н.Ю. за за за за за за за за 

6 Жабченко С.А. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

7 Кислиця О.В. за за за за за за за за 

8 Коваленко Р.В. за за за за за за за за 

9 Лінчук Ж.В. за за за за за за за за 

10 Мамчур О.Д.   за   за   за   за   за   за   за   за 

11 Мамчур С.О. відсутній  відсутній відсутній відсутній  відсутній  відсутній  відсутній  відсутній  

12 Марчук Ю.В.   за   за   за   за   проти   проти   за   за 

13 Матусяк О.І. за за за за за за за за 

14 Мілевська З.П. за за за за за за за за 

15 Мовчун Т.М. за за за за за за за за 

16 Паламарчук О.В. за за за за за за за за 

17 Поповичук О.М.   за   за   за   за утрим утрим   за   за 

18 Прилипко О.Ю.   за   за   за   за   за   за   за   за 

19 Скрябін С.М. за за утрим. за за за за за 

20 Смолянчук О.О. не голосує  за   за   за   за   за   за   за 

21 Товстоног О.П. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

22 Туровський А.А. за за за за утрим утрим за за 

23 Філіпчук В.В. за за за за за за за за 

24 Чемерис С.В. за за за за за за за за 

25 Черінська Н.В. за за за за за за за за 

26 Чорна О.В. за за за за за за за за 

27 Шальман Т.М. відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня 

 

 

 

Склад лічильної комісії :  Туровський А.А., Чорна О.В., Паламарчук О.В. 

 

 сесію закрито 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


