
ПРОТОКОЛ  

П”ЯТДЕСЯТ  П”ЯТОЇСЕСІЇCЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

від   19  вересня   2019  р 
1.Про створення тимчасової комісії (з питання перенапруги в електромережі на вул.Черняхівського)(погодити) 
2. Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №771-48-VII від 20.12.2018 року «Про 

бюджет селища Гостомель на 2019 рік»(погодити відповідно до висновків комісії та Погоджувальної ради) 

3. Про виділення матеріальної допомоги  (погодити) 
4. Про затвердження протоколів засідання конкурсної комісії по розгляду питання надання в оренду 

комунального майна (погодити) 

5. Про розгляд звернення гр. Коваля В.Ф.  щодо укладання договору про залучення коштів замовників 

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

інфраструктури селища Гостомель  (погодити)  

6. Про розгляд звернення гр. Матюшенко С.В. щодо укладання договору про залучення коштів замовників 

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

інфраструктури селища Гостомель  (технічний паспорт на  житловий будинок (багатоповерховий) з 

вбудованими нежитловими приміщеннями по вул. Вереснева,22)  )(рішення не прийнято) 
7. Про розгляд звернення гр. Коваля В.Ф.  щодо укладання договору про залучення коштів замовників 

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

інфраструктури селища Гостомель  (сел. Гостомель , вул. Молодіжна,11-в/2 (погодити)  

8.Про розгляд звернення Приватного акціонерного товариства «Домобудівельний комбінат №1»  щодо укладання 

договору про залучення коштів замовників будівництва об’єктів архітектури, що здаються в експлуатацію, на 

розвиток інженерно-транспортної інфраструктури селища Гостомель (рішення не прийнято) 

9. Про безоплатну передачу на баланс Ірпінської  ЗОШ  №13 майна придбаного по Цільовій програмі 
«Громадський бюджет селища Гостомель на 2018-2022 роки» (погодити) 

10. Про безоплатне прийняття на баланс Гостомельської селищної ради з балансу виконавчого комітету ІМР 

фактичних витрат по капітальним видаткам реконструкції об’єктів благоустрою із подальшою передачею їх 

до КП «УЖКГ «Гостомель» (звернутися до ІМР із претензією на виконання робіт)(погодити) 

11. Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №777-48-VІI  від 20 грудня 2018 року 

«Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Гостомельської селищної 

ради на 2019 рік (рішення не прийнято) 

12. Про передачу видатків з технічного нагляду незавершеного будівництва мереж зовнішнього освітлення по 

вул. Бучанське шосе від №32 до №58 на баланс КП «УЖКГ «Гостомель» (погодити) 

13. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності , 

яка підлягає продажу гр. Маркушіній М.Ф. (ПП «Палій») площею 0,30 га по вул. Центральна (раніше 
Чапаєва),29-а в селищі Гостомель (погодити) 

14. Звіт про прийняті рішення та виконання Плану роботи Гостомельської селищної ради \/ІІ  скликання  у 

першому  півріччі  2019  р.  (погодити) 

15. Звіт  про роботу та прийняті рішення виконавчим  комітетом Гостомельської селищної ради у першому 

півріччі 2019  р. (погодити) 

-Про внесення змін до Статуту КП «УЖКГ «Гостомель»(знятоз розгляду) 

-Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №777-48-VІI  від 20 грудня 2018 року «Про 

затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Гостомельської селищної ради на 

2019 рік : 

16.(щодо Положенняпро земельний сервітут та порядок визначення плати за землю при встановленні земельного 
сервітуту, а також Типових договорів про встановлення земельного сервітуту) (для прийняття рішення не 

вистачило голосів) 
17.(щодо порядку розміщеннязовнішньої реклами та визначення розміру плати за користування місцями, які 
перебувають у комунальній власності та надаються розповсюджувачам зовнішньої реклами для розташування 

спеціальних конструкцій в с. Гостомель (нова редакція))(погодити) 
18.(Правила розміщеннята утримання малих архітектурних форм та тимчасових споруд торговельного, 
побутового , соціально-культурного чи іншого  призначення для здійснення підприємницької діяльності на 

території селища Гостомель)   (погодити) 
19. Про внесення змін до рішення №915-54-\/ІІ від 05.08.2019 р. «Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у користування на умовах оренди ПрАТ «Київобленерго» для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії  по вул. Героїв 

України в селищі Гостомель» (площею 0,0032 га,0,0011 га,0,0003 га,0,0006 га,0,0006 га)» (погодити) 



20. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування на умовах 

оренди ФОП Мурадяну А.А. площею 0,0050 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. 
Свято-Покровській, 9-ж в сел. Гостомель терміном на 5 років. (погодити) 

21. Про надання ТОВ «СІГМА СОЛЮШНЗ» земельної ділянки площею 0,1821 га по вул. Остромирській, 34 

в селищі Гостомель в оренду терміном на 7 років длярозміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств (для обслуговування існуючого 

приміщення сховища овочевої бази в зв’язку з купівлею нерухомого майна). (погодити) 

22. Про надання  дозволу гр. Гамалії Л.І. на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки  площею 1,0022 га для будівництва та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 
(для будівництва виробничо-складських приміщень) по вул. Б.Хмельницького, 65-в в селищі Гостомель (яка 

перебуває в оренді від 17.09.2009 року).(для прийняття рішення не вистачило голосів) 

23. Про надання дозволу ПП «Пересвіт» на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у 

користування на умовах оренди земельної ділянки орієнтовною площею 0,1100 га по вул. 9-й Провулок, 3 в 

сел. Гостомель для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
(присадибна ділянка). (погодити) 

- Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки до комунальної 

власності орієнтовною площею 2,0 га в районі вул. Ярової та Я. Мудрого в селищі Гостомель для будівництва та 

обслуговування об’єктів рекреаційного призначення. (знято з розгляду) 

24. Про надання дозволу ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний 

фонд «Норіс» на розробку детального плану території площею 0,2635 га для будівництва магазину 

продовольчих та непродовольчих товарів по вул. Садовій, 2 в сел. Гостомель. (рішення не прийнято) 
25. Про відміну рішення Гостомельської селищної ради №1283-49-Vвід 18.02.2010 року «Про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки» гр. Іполітову М.І. площею 0,08 га по 

вул.  Островського (Південна), 1-в в сел. Гостомель (в зв’язку з його смертю). (погодити) 
26. Про відміну рішення Гостомельської селищної ради №899-53-VІІвід 25.07.2019 року «Про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Комаренку Р.В.» площею 0,07 га по 

вул.  Некрасова, 1-е в сел. Гостомель.(погодити) 

27. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд: (погодити) 
1 Комаренко Роман Володимирович сел. Гостомель, вул. Південна, 1-в 0,0800 
2 Бахмачук Антоніна Кирилівна сел. Гостомель, вул. Некрасова, 1-е 0,0700 
3 Гавриленко Сергій Васильович сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 268-а 0,0200 
4 Корноухов Віктор Вячеславович сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 312 0,1410 
5 Бартманський Анатолій Михайлович сел. Гостомель, вул. Ярова 0,0283 
6 Забарило Микола Іванович сел. Гостомель, вул. Лермонтова, 12 0,1500 
7 Забарило Валентина Василівна сел. Гостомель, вул. Лермонтова, 12 0,1229 

28. Про наданнядозволу на розробку проекту землеустроющодовідведенняземельноїділянки для 

будівництваіндивідуального гаража: (погодити) 

1 Мельник Тамара Володимирівна сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська 0,0030 

2 Швед Лідія Григорівна сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська 0,0030 

3 Михайлова Надія Яківна сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська 0,0064 

4 Волкова Людмила Вікторівна сел. Гостомель, вул. Рекунова, 9-г/гар. №26 0,0043 

5 Кравчук Володимир Валентинович сел. Гостомель, вул. Рекунова, 7-а/гар. №19 0,0028 

29. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд:  (погодити) 

1 Мамчур Владислав Андрійович сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 46-а 0,0548 

2 Прилипко Діана Олександрівна сел. Гостомель, вул. Річна, 20-б 0,1500 

3 Овдій Олена Миколаївна сел. Гостомель, вул. Ярова, 174-в 0,1100 

4 Варава Микола Іванович сел. Гостомель, вул. Чкалова, 33 0,1500 

5 Гоман Дмитро Вікторович сел. Гостомель, вул. Дачна, 63-б 0,0592 

 

 

 

 



30. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства:(погодити) 

1 Потороча Геннадій Олександрович сел. Гостомель, вул. Окружна, 19-б 0,0776 

2 Шатило Анатолій Дмитрович сел. Гостомель, вул. Залізнична, 3 0,1000 

3 Походенко Інна Анатоліївна сел. Гостомель, пров. Лазурний, 2-в 0,0589 

4 Прокопчук Ніна Олексіївна сел. Гостомель, пров. Лазурний, 10-а 0,0442 

5 Денисенко Наталія Василівна сел. Гостомель, пров. Лазурний, 3 0,0447 

6 Волкова Людмила Вікторівна сел. Гостомель, пров. Лазурний, 24 0,0589 

7 Луценко Ірина Вікторівна сел. Гостомель, вул. Берегова, 1 0,0493 

8 Денисенко Віктор Іванович сел. Гостомель, вул. Берегова, 14 0,0410 

31. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,05 га до комунальної 

власності територіальної громади Гостомельської селищної ради по вул. Степовій, 21 в селищі Гостомель для ведення 

особистого селянського господарства (в зв’язку зі смертю гр. Товстенко К.Є.). (погодити) 

32. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуальних гаражів: (погодити) 

1 Коба Олександра Іллівна сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 13-б 0,0038 

2 Марчук Юрій Валерійович сел. Гостомель, вул. Черняхівського, 83/2 0,0084 

3 АсадовРадіонСулейманович сел. Гостомель, вул. Рекунова, діл. №4 0,0025 

4 Асадова Олена Євгеніївна сел. Гостомель, вул. Рекунова, 3 діл. №8 0,0024 

5 Савенок Петро Сергійович сел. Гостомель, вул. Рекунова, 9-г/гар. №35 0,0032 

33. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни  цільового призначення земельної ділянки з «осг» на «божб»   

1 Михайлова Надія Яківна сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 354-б 0,0816 

2 Цюпка Едуард Григорович сел. Гостомель, вул. Чкалова, 31-б 0,0669 

3 Поліщук Світлана Володимирівна сел. Гостомель, вул. Виноградна, 24 0,1168 

4 Ткачук Михайло Васильович сел. Гостомель, вул. Ірпінська, 33 0,0892 

5 Іваницька Світлана Петрівна сел. Гостомель, вул. Дніпровська, 8 0,0603 

6 Вознюк Юрій Петрович сел. Гостомель, вул. Ярова, 237 0,0760 

7 Побережнюк Лариса Леонідівна сел. Гостомель, вул. Виноградна, 1 0,0574 

8 Остапенко Оксана Миколаївна сел. Гостомель, вул. Ювілейна, 88 0,0192 

9 Ангел Іван Ярославович сел. Гостомель, вул. Ювілейна, 2-а 0,1413 

Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни  цільового призначення земельної ділянки:   

  34 Павшенко 

Віктор  
Миколайович 

сел. Гостомель,  

вул. Остромирська, 35-є 

0,0809 Зміна з ведення підсобного сільського 

господарства на  будівництво і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

34/1 Думен Ганна 

Іванівна 

сел. Гостомель,  

провул. Б.Ступки,9 

0,15 Зміна з божб на  будівництво і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку 

34/1 Думен Ганна 

Іванівна 

сел. Гостомель,  

провул. Б.Ступки,11 

0,15 Зміна з божб на  будівництво і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку 

34/1 Думен Ганна 
Іванівна 

сел. Гостомель,  
провул. Б.Ступки,13 

0,15 Зміна з божб  на  будівництво і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

34/1 Лоік Василь 

Степанович 

сел. Гостомель,  

провул. Б.Ступки,15 

0,15 Зміна з божб  на  будівництво і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку 

35. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі  (на 

місцевості):   
1 Федоренко Зінаїда Сергіївна сел. Гостомель, вул. Ватутіна, 31 0,1200 

2 Павленко Руслан Григорович сел. Гостомель, вул. Б. Хмельницького, 3-а 0,0899 

3 Безклубий Микола Іванович сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 52 0,1500 

4 Гончар Галина Степанівна сел. Гостомель, вул. Південна, 59 0,0606 

5 Гончар Олег Іванович сел. Гостомель, вул. Південна, 59-а 0,1500 

6 Андрійчук Ольга Вікторівна сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 188 0,1500 

36. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості):  (погодити) 
1 Галушкевич Віра Андріївна На території Гостомельської селищної ради 0,1830 

0,4335 



37. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

садівництва: (відмовити по суті заяви) 

1 Герасименко Сергій Іванович 

(згідно рішення суду) 

сел. Гостомель 

(в межах вул. Берегової та пров.  Лазурного) 

0,1200 

2 Корнієнко Наталія Григорівна  

(згідно рішення суду) 

сел. Гостомель 

(в межах вул. Берегової та пров.  Лазурного) 

0,1200 

3 Парфенюк Леонід Вікторович 

(згідно рішення суду) 

сел. Гостомель 

(в межах вул. Берегової та пров.  Лазурного) 

0,1200 

4 Унінець Микола Павлович 

(згідно рішення суду) 

сел. Гостомель 

(в межах вул. Берегової та пров.  Лазурного) 

0,1200 

Результати поіменного голосування 

 

№ 

 

ПІБ депутата  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1 Прилипко Ю.І. за за за за за за за 

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

3 Діденко В.М.   за   за   за   за   за   проти   за 

4 Дубас В.В. за за за за за утрим за 

5 Жабченко С.А. за за за відсутній відсутній утрим відсутній 

6 Кислиця О.В. за за за за за за за 

7 Коваленко Р.В. за за за за за утрим за 

8 Лінчук Ж.В. за за за відсутня відсутня утрим за 

9 Мамчур О.Д.   за   за   за   за   за утрим   за 

10 Мамчур С.О. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

11 Марчук Ю.В. за за за за за проти за 

12 Матусяк О.І. за за за за за утрим за 

13 Мілевська З.П. за за за за за утрим за 

14 Мовчун Т.М. за за за за за утрим за 

15 Паламарчук О.В. за за за за за утрим за 

16 Писанка Є.О. за за за відсутній відсутній відсутній відсутній 

17 Поповичук О.М. за за за відсутній відсутній проти за 

18 Прилипко О.Ю.   за   за   за відсутня відсутня утрим   за 

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

20 Скуратівська Н.Ю. за за за за за утрим за 

21 Смолянчук О.О.  за   за   за відсутня відсутня утрим   за 

22 Товстоног О.П. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

23 Туровський А.А. за за за за за проти за 

24 Філіпчук В.В. за за за за за утрим за 

25 Чемерис С.В. за за за за за утрим за 

26 Чорна О.В. за за за відсутня відсутня утрим за 

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

  «За»  -25 «За»  -24 «За»  -24 «За»  - 17 «За»  -17 «За»  - 2 «За»  - 22 

 

Результати поіменного голосування 

 

№ 

 

ПІБ депутата  8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 



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

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

3 Діденко В.М.   проти   за   за утрим   за за   за 

4 Дубас В.В. проти за за утрим за за за 

5 Жабченко С.А. відсутній відсутній відсутній відсутній за за за 

6 Кислиця О.В. проти за за утрим за за за 

7 Коваленко Р.В. проти за за утрим за за за 

8 Лінчук Ж.В. проти за за проти за за за 

9 Мамчур О.Д. утрим   за   за   проти   за за утрим 

10 Мамчур С.О. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

11 Марчук Ю.В. проти за за проти за за за 

12 Матусяк О.І. проти за за утрим за за за 

13 Мілевська З.П. проти за за утрим за за за 

14 Мовчун Т.М. проти за за проти за за за 

15 Паламарчук О.В. утрим за за утрим за за за 

16 Писанка Є.О. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

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

18 Прилипко О.Ю.  проти   за   за проти за за утрим 

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

20 Скуратівська Н.Ю. утрим за за за за за за 

21 Смолянчук О.О.  проти   за   за проти за за утрим 

22 Товстоног О.П. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

23 Туровський А.А. проти за за проти за за за 

24 Філіпчук В.В. утрим за за утрим за за за 

25 Чемерис С.В. утрим за за за за за за 

26 Чорна О.В. проти за за проти за за утрим 

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

  «За»  --- «За»  -22 «За»  -22 «За»  - 2 «За»  -23 «За»  - 22 «За»  - 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результати поіменного голосування 

 

№ 

 

ПІБ депутата  15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 

1 Прилипко Ю.І. за за за за за за за 

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

3 Діденко В.М. за   за   за за   за   за   за 

4 Дубас В.В. за утрим за за за за за 

5 Жабченко С.А. за утрим за за за за за 

6 Кислиця О.В. за за за за за за за 

7 Коваленко Р.В. за утрим за за за за за 

8 Лінчук Ж.В. за утрим за за за за за 

9 Мамчур О.Д. утрим проти утрим утрим   за   за   за 

10 Мамчур С.О. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

11 Марчук Ю.В. за утрим за утрим за за за 

12 Матусяк О.І. за утрим за за за за за 

13 Мілевська З.П. за утрим за за за за за 

14 Мовчун Т.М. за утрим за за за за за 

15 Паламарчук О.В. за за за за за за за 

16 Писанка Є.О. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

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

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

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

20 Скуратівська Н.Ю. за за за за за за за 

21 Смолянчук О.О.  за   проти утрим проти за за за 

22 Товстоног О.П. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

23 Туровський А.А. за проти утрим утрим за за за 

24 Філіпчук В.В. за за за за за за за 

25 Чемерис С.В. за за за за за за за 

26 Чорна О.В. утрим проти утрим утрим за за за 

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

  «За»  -19 «За»  -8 «За»  -18 «За»  -16 «За»  -23 «За»  -23 «За»  -23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результати поіменного голосування 

 

№ 

 

ПІБ депутата  22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 

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

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

3 Діденко В.М. утрим   за   проти за за за   відсутній 

4 Дубас В.В. утрим за проти за за за за 

5 Жабченко С.А. за за відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

6 Кислиця О.В. за за утрим за за за за 

7 Коваленко Р.В. за за утрим за за за за 

8 Лінчук Ж.В. утрим за проти за за за за 

9 Мамчур О.Д. утрим утрим   проти   за   за   за   відсутній 

10 Мамчур С.О. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

11 Марчук Ю.В. утрим за проти за за за за 

12 Матусяк О.І. за за утрим за за за за 

13 Мілевська З.П. за за проти за за за за 

14 Мовчун Т.М. за за проти за за за за 

15 Паламарчук О.В. за за утрим за за за за 

16 Писанка Є.О. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

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

18 Прилипко О.Ю. утрим за   проти за за за за 

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

20 Скуратівська Н.Ю. за за утрим за за за за 

21 Смолянчук О.О.  проти   за   проти відсутня відсутня відсутня відсутній 

22 Товстоног О.П. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

23 Туровський А.А. за за проти за за за за 

24 Філіпчук В.В. за за утрим за за за за 

25 Чемерис С.В. за за утрим за за за за 

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

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

  «За»  -13 «За»  -22 «За»  --- «За»  -20 «За»  -20 «За»  -20 «За»  -18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результати поіменного голосування 

 

№ 

 

ПІБ депутата  29. 30. 31. 32. 33. 34. 34/1. 

1 Прилипко Ю.І. не голосує за за за за утрим за 

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

3 Діденко В.М. за   за за за за утрим утрим 

4 Дубас В.В. за за за за за за за 

5 Жабченко С.А. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

6 Кислиця О.В. за за за за за утрим за 

7 Коваленко Р.В. за за за за за утрим за 

8 Лінчук Ж.В. за за за за за утрим утрим 

9 Мамчур О.Д. не голосує не голосує за   за   за утрим   за 

10 Мамчур С.О. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

11 Марчук Ю.В. за за за не голосує за утрим за 

12 Матусяк О.І. за за за за за утрим за 

13 Мілевська З.П. за за за за за утрим за 

14 Мовчун Т.М. за за за за за утрим за 

15 Паламарчук О.В. за за за за за утрим за 

16 Писанка Є.О. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

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

18 Прилипко О.Ю. не голосує за за за за за утрим 

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

20 Скуратівська Н.Ю. не голосує за за за за утрим за 

21 Смолянчук О.О. відсутня  відсутня   відсутня відсутня відсутня відсутня відсутній 

22 Товстоног О.П. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

23 Туровський А.А. за за за за за утрим за 

24 Філіпчук В.В. за за за за за утрим за 

25 Чемерис С.В. за за за за за утрим за 

26 Чорна О.В. за за за за за за за 

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

  «За»  -16 «За»  -19 «За»  -21 «За»  -20 «За»  -21 «За»  -2 «За»  -17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результати поіменного голосування 

 

№ 

 

ПІБ депутата  35. 36. 37. 

1 Прилипко Ю.І. за за за 

2 Гамарник Р.І. за за відсутній 

3 Діденко В.М. за   за за 

4 Дубас В.В. за за за 

5 Жабченко С.А. відсутній відсутній відсутній 

6 Кислиця О.В. за за за 

7 Коваленко Р.В. за за за 

8 Лінчук Ж.В. за за за 

9 Мамчур О.Д. за утрим за 

10 Мамчур С.О. відсутній відсутній відсутній 

11 Марчук Ю.В. за за за 

12 Матусяк О.І. за за за 

13 Мілевська З.П. за за за 

14 Мовчун Т.М. за за за 

15 Паламарчук О.В. за за за 

16 Писанка Є.О. відсутній відсутній відсутній 

17 Поповичук О.М. за за за 

18 Прилипко О.Ю. за за за 

19 Скрябін С.М. за за за 

20 Скуратівська Н.Ю. за за за 

21 Смолянчук О.О. відсутня  відсутня   відсутня 

22 Товстоног О.П. відсутній відсутній відсутній 

23 Туровський А.А. за за за 

24 Філіпчук В.В. за за за 

25 Чемерис С.В. за за за 

26 Чорна О.В. за за за 

27 Шальман Т.М. відсутня відсутня відсутня 

  «За»  -21 «За»  -20 «За»  -20 

 

 

 

Головуючий :Ю.І. Прилипко – Гостомельський селищний голова 

Секретаріат : О.В. Кислиця, О.М. Поповичук – депутати ради 

Лічильна комісія : Дубас В.В., Чемерис С.В., Паламарчук О.М. – депутати ради 
 

Засідання 55   сесії закрито. 

 


