
 

 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

Відповідно  до частини 3 пункту 5 ст.50 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та Закону України «Про доступ до публічної інформації» оприлюднюємо рішення 56 

сесії  Гостомельської селищної ради \/ІІ скликання від   17 жовтня та 7 листопада   2019  р. 

1.Про надання матеріальної допомоги громадянам селища : Кондратенку С.А., Туровському А.А., 

Середі О.Ф., Зузанській С.В., Роженку І.Ф., Шведу А.В., Аврамчук Л.В., Єфімовичу К.В., Єрченко Г.І., 

Квасневському М.Я. 

Рішення № 951-56-VІІ 

2. Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №772-48-VІI  від 20 грудня 2018 

року «Про структуру та чисельність працівників апарату селищної ради, її виконавчого комітету, 

фізичної культури і спорту на 2019 рік» 

Рішення № 952-56-VІІ 

3.Про внесення змін до рішення «Про передачу видатків з технічного нагляду незавершеного 

будівництва мереж зовнішнього освітлення по вулиці Бучанське шосе від №32 до №58 на баланс КП 

«УЖКГ «Гостомель»» 

Рішення № 953-56-VІІ 

4.Про зняття з балансу Гостомельської селищної ради квартир №1 та   №10 по вул. Черняхівського,28-

а в селищі Гостомель 

Рішення № 954-56-VІІ 

5. Про затвердження Положення про земельний сервітут та порядок визначення плати за землю при 

встановленні земельного сервітуту, а також Типових договорів про встановлення земельного 

сервітуту 

Рішення № 955-56-VІІ 

Про врегулювання земельних відносин: 

ВИРІШИЛИ: 

Рішення № 956-56-VІІ   «Про припинення дії договору оренди земельної ділянки площею 0,1703 га по вул. 

Чапаєва, 1-п в сел. Гостомель, яка перебуває в оренді ПП «Конкорд ЮМ», в зв’язку з розподілом даної 

земельної ділянки на дві». 

Рішення № 957-56-VІІ  « Про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки комунальної власності площею 0,1703 га по вул. Центральній, 1-п в сел. Гостомель на дві земельні 

ділянки: площею 0,1667 га та 0,0036 га». 

Рішення № 958-56-VІІ   «Про передачу ПП «Конкорд ЮМ» в оренду земельної ділянки комунальної 

власності по вул. Центральній, 1-п в сел. Гостомель площею 0,1667 га, для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств» 

Рішення № 959-56-VІІ   «Про передачу гр. Запорожець О.С. в оренду земельної ділянки комунальної 

власності по вул. Центральній, 1-п в сел. Гостомель площею 0,0036 га, для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств» 

Рішення № 960-56-VІІ   «Про припинення дії договору оренди земельної ділянки площею 0,0135 га по 

вул. Свято-Покровській (раніше вул.  Леніна), 3-є в сел. Гостомель, яка перебуває в оренді гр. Вінниченка 

В.П., в зв’язку з його смертю.» 

Рішення № 961-56-VІІ   «Про передачу гр. Вінниченко З.Б. в оренду земельної ділянки комунальної 

власності по вул. Свято-Покровській, 3-є в сел. Гостомель площею 0,0135 га, для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі (для обслуговування автобусної зупинки зблокованою з магазином)» 



Рішення № 962-56-VІІ   «Про поновлення ФОП Комар П.М. терміну дії договору оренди земельної 

ділянки площею 0,1227 га по вул. Остромирській, 34 в сел. Гостомель, для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств» 

 

Рішення № 963-56-VІІ   «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)» 

Рішення № 964-56-VІІ   « Про безоплатну передачу у власність гр. Тюрменко В.С. земельної ділянки 

комунальної власності територіальної громади селища Гостомель (кадастровий номер 

3210945900:01:040:4635) площею 0,05 га, для ведення особистого селянського господарства по вул. 

Степовій, 21 в сел. Гостомель» 

Рішення № 965-56-VІІ   « Про безоплатну передачу у власність гр. Попель С.М. земельної ділянки 

комунальної власності територіальної громади селища Гостомель (кадастровий номер 

3210945900:01:024:0040) площею 0,0389 га, для ведення садівництва по вул. Ягідній, 5 (с/т «Прогрес») в 

сел. Гостомель» по даному питанню додається. 

Рішення № 966-56-VІІ   « Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд» на ім’я : гр. Скрябіноі О.В,, Сікорського Д.Є., Гучко Т.В., Маслюка С.О. 

Рішення № 967-56-VІІ   « Про надання гр. Цибуленку П.В. та Шистка Є.В. дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  в 

натурі (на місцевості) взамін сертифікатів на право на земельну частку (пай)» 

Рішення № 968-56-VІІ   « Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд» на 

ім’я : гр. Завірюхи П.М., Карпенко Л.П., Московченка О.Ф., Куценка С.В., Литвиненко Т.В., Селезньової 

О.П., Шульги О.А., Вознюка В.Л. 

Рішення № 969-56-VІІ  « Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського господарства» на ім’я :  гр. Волочая Л.Г., Савенок П.С. 

Рішення № 970-56-VІІ  « Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для будівництва індивідуальних гаражів» на ім’я :  гр. Семенцової Н.С., Боровик А.М. 

Рішення № 971-56-VІІ  « Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни  цільового призначення 

земельної ділянки» на ім’я :  гр. Титаренка В.В., Ющук Г.Я., Вчерашнюк Т.І., Ющака І.М. 

Рішення № 972-56-VІІ   « Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)» на ім’я : гр. Кравченко Н.І., Шевчук Л.А., 

Крестьяненко Г.Г., Полехіної Н.В. 

ІІ засідання 

1. Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №771-48-VII від 20.12.2018 року 

«Про бюджет селища Гостомель на 2019 рік» 

Рішення № 973-56-VІІ 

2.Про надання матеріальної допомоги громадянам селища : Олізарівській Г.М., Сапоненку С.В., Дзех 

О.М. 

Рішення № 974-56-VІІ 

3. Про розгляд звернення ТОВ «Гостомель Резиденс» щодо зменшення розміру пайової участі у 

розвиток інфраструктури селища Гостомель , прийняття в комунальну власність територіальної 

громади селища Гостомель  позамайданчикових мереж господарсько – питного- протипожежного 

водопроводу багатоквартирних житлових будинків з вбудованими нежитловими приміщеннями по 

вулиці Б.Хмельницького ,1-«з» з подальшою передачею на обслуговування КП «Ірпіньводоканал») 

Рішення № 975-56-VІІ 

Про врегулювання земельних відносин: 

ВИРІШИЛИ: 



Рішення № 976-56-VІІ   «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у користування на умовах оренди ПрАТ «Київобленерго» орієнтовною площею 0,0044 

га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної та теплової енергії під ТП-10/0,4 кВ та під опорою  в селищі Гостомель» 

Рішення № 977-56-VІІ   «Про поновлення гр. Курганському М.А. терміну дії договору оренди земельної 

ділянки площею 0,0727 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Рекунова,1 в 

селищі Гостомель (терміном на 5років)» по даному питанню додається» 

Рішення № 978-56-VІІ   «Про поновлення ТОВ «Мінерал ЦЕС» терміну дії договору оренди земельної 

ділянки площею 0,2261 га для розміщення автостоянки для вантажних автомобілів для обслуговування 

складського, торгівельного центру та офісних приміщень по вул. Автошляхова,1 в селищі Гостомель 

(терміном на 5років)» 

Рішення № 979-56-VІІ   «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)» на ім’я : гр. Харченко С.М. 

Рішення № 980-56-VІІ   «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у  власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд» 

на ім’я :  гр. Луб»яниченко В.С., Шевченка В.В. 

Рішення № 981-56-VІІ   «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни  цільового призначення 

земельної ділянки» на ім’я :  ТОВ «Окланд-Сервіс» 

Рішення № 982-56-VІІ   «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності, яка перебуває в оренді ТОВ «Окланд Сервіс» цільове призначення якої 

змінюється з земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення на 

землі для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку   площею 0,5998га по вул. 

Центральна,1 в селищі Гостомель» 

4. «Про внесення змін до рішення щодо утворення постійних депутатських комісій» 

Рішення № 982-56-VІІ 

5. «Про скасування  рішення виконавчого комітету» 

Рішення № 983-56-VІІ 

 

СЕСІЮ  ЗАКРИТО. 

Головуючий                                                                        Прилипко Ю.І. 

Селищний голова 

Секретаріат                                                                        О.В. Кислиця, О.В. Паламарчук 

Депутати Гостомельської селищної  ради 
 

ПРОТОКОЛ 

П”ЯТДЕСЯТ  ШОСТОЇ   СЕСІЇ  CЬОМОГО СКЛИКАННЯ    (І засідання) 

від   17  жовтня   2019  р 

 

1. Про виділення матеріальної допомоги  громадянам селища Гостомель : Роженок І.Ф., Аврамчук Л.В, 

Зузанській С.В., Середі О.Ф., Швед А.В., Квасневському М.Я., Єрченко Г.І., Єфімович К.В., Ткровському 

А.А., Кондратенко С.А. (погодити) 

* Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №771-48-VII від 20.12.2018 року 

«Про бюджет селища Гостомель на 2019 рік»(знято з розгляду на друге засідання) 

2. Про затвердження протоколів засідання конкурсної комісії по розгляду питання надання в оренду 

комунального майна (рішення не набрало необхідної кількості голосів) 

3. Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №772-48-VІI  від 20 грудня 2018 

року «Про структуру та чисельність працівників апарату селищної ради, її виконавчого комітету, 

фізичної культури і спорту на 2019 рік» (погодити) 

4. Про внесення змін до рішення «Про передачу видатків з технічного нагляду незавершеного 

будівництва мереж зовнішнього освітлення по вулиці Бучанське шосе від №32 до №58 на баланс КП 

«УЖКГ «Гостомель»» (погодити) 

5. Про зняття з балансу Гостомельської селищної ради квартир №1 та   №10 по вул. Черняхівського,28-

а в селищі Гостомель (погодити) 



* 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 

( Положення про прийняття до комунальної власності територіальної громади селища Гостомель 

безхазяйного майна, яке відноситься до інженерних мереж, а також окремих об’єктів (газо-,водо-

,електро-,теплопостачання, водовідведення тощо)) (знято з розгляду на друге засідання) 

6. Про затвердження Положення про земельний сервітут та порядок визначення плати за землю при 

встановленні земельного сервітуту, а також Типових договорів про встановлення земельного 

сервітуту  (погодити) 

Про врегулювання земельних відносин: 

7. Про припинення дії договору оренди земельної ділянки площею 0,1703 га по вул. Чапаєва, 1-п в сел. 

Гостомель, яка перебуває в оренді ПП «Конкорд ЮМ», в зв’язку з розподілом даної земельної ділянки на 

дві. (погодити) 

8. Про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної 

власності площею 0,1703 га по вул. Центральній, 1-п в сел. Гостомель на дві земельні ділянки: площею 

0,1667 га та 0,0036 га. (погодити) 

9. Про передачу ПП «Конкорд ЮМ» в оренду земельної ділянки комунальної власності по вул. 

Центральній, 1-п в сел. Гостомель площею 0,1667 га, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств (погодити) 

10. Про передачу гр. Запорожець О.С. в оренду земельної ділянки комунальної власності по вул. 

Центральній, 1-п в сел. Гостомель площею 0,0036 га, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств (погодити) 

11. Про припинення дії договору оренди земельної ділянки площею 0,0135 га по вул. Свято-Покровській 

(раніше вул.  Леніна), 3-є в сел. Гостомель, яка перебуває в оренді гр. Вінниченка В.П., в зв’язку з його 

смертю. (погодити) 

12. Про передачу гр. Вінниченко З.Б. в оренду земельної ділянки комунальної власності по вул. Свято-

Покровській, 3-є в сел. Гостомель площею 0,0135 га, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

(для обслуговування автобусної зупинки зблокованою з магазином). (погодити) 

13.Про поновлення ФОП Комар П.М. терміну дії договору оренди земельної ділянки площею 0,1227 га по 

вул. Остромирській, 34 в сел. Гостомель, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд будівельних організацій та підприємств.  (погодити) 

14. 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). (погодити) 

15.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) 

16. Про безоплатну передачу у власність гр. Тюрменко В.С. земельної ділянки комунальної власності 

територіальної громади селища Гостомель (кадастровий номер 3210945900:01:040:4635) площею 0,05 га, 

для ведення особистого селянського господарства по вул. Степовій, 21 в сел. Гостомель.  (погодити) 

17. Про безоплатну передачу у власність гр. Попель С.М. земельної ділянки комунальної власності 

територіальної громади селища Гостомель (кадастровий номер 3210945900:01:024:0040) площею 0,0389 га, 

для ведення садівництва по вул. Ягідній, 5 (с/т «Прогрес») в сел. Гостомель. (погодити) 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд: (погодити) 
1 Сікорський Дмитро Євгенійович сел. Гостомель, вул. Дніпровська 0,0170 

2 Маслюк Сергій Олександрович сел. Гостомель , вул. Дніпровська 0,0440 

3 Гучко Тетяна Володимирівна сел. Гостомель, вул. Дніпровська 0,0350 

4 Скрябіна Оксана Василівна сел. Гостомель, вул. Вишнева 0,0767 



19.Про надання гр. Цибуленку П.В. та Шистка Є.В. дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості) взамін 

сертифікатів на право на земельну частку (пай). (погодити) 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд:  (погодити) 
1 Вознюк Вячеслав Леонідович сел. Гостомель, вул. Ярова, 267-а 0,0755 
2 Куценко Сергій 

Володимирович 

сел. Гостомель, вул. Ярова, 152-е 0,0590 

3 Селезньова Олена Петрівна сел. Гостомель, вул. Чкалова, 11-в 0,0125 
4 Московиченко Олексій 

Федотович 

сел. Гостомель, вул. Весняна, 26 0,1193 

5 Литвиненко Тетяна Василівна сел. Гостомель, вул. Ярова, 152-д 0,0590 
6 Завірюха Петро Миколайович сел. Гостомель, вул. Ватутіна, 6 0,1000 

7 Карпенко Людмила Петрівна сел. Гостомель, вул. Ватутіна, 30-б 0,0671 
8 Шульга Олена Анатоліївна сел. Гостомель, вул. Ярова,152-ж 0,1139 

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

особистого селянського господарства:  (погодити) 
1 Волочай Леонід 

Григорович 

сел. Гостомель, вул. Баланівська, 2-ж 0,0776 

2 Савенок Петро Сергійович сел. Гостомель, вул. Берегова, 11-в 0,0483 

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

будівництва індивідуальних гаражів:  (погодити) 
1 Семенцова Надія 

Семенівна 

сел. Гостомель, вул. Рекунова, 3, гараж №9 0,0024 

2 Боровик Алла Миколаївна сел. Гостомель, вул. Б Хмельницького, 2-а, 

гараж №41 

0,0025 

23. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни  цільового призначення земельної ділянки: 

(погодити) 
1 Титаренко Володимир 

Вікторович 

сел. Гостомель, вул. Виноградна, 16 0,0801 Зміна з ОСГ на БОЖБ 

2 Ющук Ганна Яківна сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 360-е 0,1000 Зміна з ОСГ на БОЖБ 

3 Вчерашнюк Тамара Іванівна сел. Гостомель, вул. Ярмаркова, 16-б 0,0700 Зміна з ОСГ на БОЖБ 

4 Ющак Іван Миколайович сел. Гостомель, вул. Солов»іна,54 0,0800 Зміна з ОСГ на ідб 

24. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості):  (погодити) 
1 Шевчук Людмила Андріївна сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 143-б 0,0391 

2 Кравченко Надія Іванівна сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 52-а 0,1500 
3 Крестьянко Галина Григорівна сел. Гостомель, вул. Степова, 35-б 0,1500 

4 Поляхіна Надія 

Володимирівна 

сел. Гостомель, вул. Центральна, 39 0,0822 

 

 

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. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 



3 Діденко В.М. не голосував за за відсутній за утрим за 

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

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

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

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

8 Лінчук Ж.В. відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня 

9 Мамчур О.Д. за утрим 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 утрим 

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

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

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

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

16 Писанка Є.О. за утрим за за за за за 

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

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

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

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

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

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

23 Туровський А.А. не голосував утрим за за за утрим за 

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

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

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

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

  «За»  -20 «За»  -3 «За»  -23 «За»  - 21 «За»  -22 «За»  - 15 «За»  - 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати поіменного голосування 

 

№ 

 

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

1 Прилипко Ю.І. за за за за за за за 



2 Гамарник Р.І. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

3 Діденко В.М. за за за за за за за 

4 Дубас В.В. за за за за за за за 

5 Жабченко С.А. за за за за за за за 

6 Кислиця О.В. за за за за за за за 

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

8 Лінчук Ж.В. відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня 

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

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

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

12 Матусяк О.І. за за за за за за за 

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

14 Мовчун Т.М. за за за за за за за 

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

16 Писанка Є.О. за за за за за за за 

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

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

19 Скрябін С.М. за за за за за за за 

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

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

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

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

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

  «За»  -21 «За»  -21 «За»  -21 «За»  - 22 «За»  -21 «За»  -21 «За»  - 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Результати поіменного голосування 

 

№ 

 

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



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

2 Гамарник Р.І. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

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

4 Дубас В.В. проти за відсутній за за за за 

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

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

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

8 Лінчук Ж.В. відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19 Скрябін С.М. проти за за відсутній за за за 

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

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

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

23 Туровський А.А. проти за відсутній за за за не голосує 

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

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

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

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

  «За»  -1 «За»  -18 «За»  -17 «За»  - 19 «За»  -20 «За»  -20 «За»  - 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Результати поіменного голосування 

  



№ ПІБ депутата 22. 23. 24. 

1 Прилипко Ю.І. за за за 

2 Гамарник Р.І. відсутній відсутній відсутній 

3 Діденко В.М. за за за 

4 Дубас В.В. за за за 

5 Жабченко С.А. за за за 

6 Кислиця О.В. за за за 

7 Коваленко Р.В. за не голосує за 

8 Лінчук Ж.В. відсутня відсутня відсутня 

9 Мамчур О.Д. за за 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. відсутня відсутня відсутня 

21 Смолянчук О.О. за за за 

22 Товстоног О.П. відсутній відсутній відсутній 

23 Туровський А.А. за за не голосує 

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»  -20 «За»  -19 «За»  -19 

 

 

Головуючий :  Ю.І. Прилипко – Гостомельський селищний голова 

Секретаріат : О.В. Кислиця, О.В. Поламарчук – депутати ради 

Лічильна комісія : Прилипко О.Ю., Чорна О.В., Діденко В.М. – депутати ради 
 

І засідання  56   сесії закрито. 

 
 

ПРОТОКОЛ 
П”ЯТДЕСЯТ ШОСТОЇ   СЕСІЇ  CЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

(ІІ засідання) 

від   07 листопада   2019  р. 
 

1. 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) 

2. Про виділення матеріальної допомоги громадянам селища : Дзех О.М., Олізарівській Г.М., 

Сапоненку С.В. (погодити) 



3. Про розгляд звернення ТОВ «Гостомель Резиденс» щодо зменшення розміру пайової участі у 

розвиток інфраструктури селища Гостомель  (на суму 2 123 468,42 грн. в рахунок вартості 

позамайданчикових мереж господарсько – питного- протипожежного водопроводу) (погодити) 

- Про розгляд подання  начальника КП УЖКГ «Гостомель», щодо  перерозподілу бюджетних  

призначень в сумі  3 123 811,00 грн. (з зального фонду на капітальні видатки спеціального 

фонду)(знято на наступну сесію) 

-Про врегулювання земельних відносин 

4.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

користування на умовах оренди ПрАТ «Київобленерго» орієнтовною площею 0,0044 га для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії під ТП-10/0,4 кВ та під опорою  в селищі Гостомель. (погодити) 

5.Про поновлення гр. Курганському М.А. терміну дії договору оренди земельної ділянки площею 0,0727 

га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Рекунова,1 в селищі Гостомель (терміном 

на 5років). 

(погодити) 

6.Про поновлення ТОВ «Мінерал ЦЕС» терміну дії договору оренди земельної ділянки площею 0,2261 

га для розміщення автостоянки для вантажних автомобілів для обслуговування складського, 

торгівельного центру та офісних приміщень по вул. Автошляхова,1 в селищі Гостомель (терміном на 

5років). (погодити) 

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

ділянки в натурі (на місцевості) (погодити): 
1. Харченко Сергій Миколайович сел. Гостомель , вул. 

Окружна,2-а 

0,0449  

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (погодити): 
Шевченко Віталій Вікторович сел. Гостомель , вул. Ватутіна, 10 0,0700 

Луб’яніченко Вікторія Степанівна сел. Гостомель , вул. Вишнева,137-б 0,0340 

9.Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни  цільового призначення земельної ділянки 

(погодити): 
ТОВ "Окланд-Сервіс" с. Гостомель,вул. Центральна, 1 0,1972 Зміна з земель промисловості 

на будівництво 

багатоквартирного житлового 

будинку 

10. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності, 

яка перебуває в оренді ТОВ «Окланд Сервіс» цільове призначення якої змінюється з земель 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення на землі для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку   площею 0,5998га по вул. Центральна,1 в селищі 

Гостомель. (погодити) 

11.Про скасування рішення виконавчого комітету Гостомельської селищної ради про затвердження 

ДПЗ по вулиці Варшавська. (погодити) 

12. Про внесення змін до складу постійних депутатських комісій(погодити) 
 

 

 
 

 

 

Результати поіменного голосування 

 

№ 

 

ПІБ депутата 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1 Прилипко Ю.І. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

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



3 Діденко В.М. за за за за за за за 

4 Дубас В.В. за за за за за за за 

5 Жабченко С.А. за за за за за за за 

6 Кислиця О.В. за за за за за за за 

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

8 Лінчук Ж.В. за за за за за за за 

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

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

11 Марчук Ю.В. за  за за за за за 

12 Матусяк О.І. за за за за за за за 

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

14 Мовчун Т.М. за за за за за за за 

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

16 Писанка Є.О. за за за за за за за 

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

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

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

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

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

22 Товстоног О.П. за за за за за за за 

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

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

  «За»  -22 «За»  -23 «За»  -23 «За»  - 20 «За»  -23 «За»  - 23 «За»  - 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати поіменного голосування 

 

№ 

 

ПІБ депутата 8. 9. 10. 11. 12. 



1 Прилипко Ю.І. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

2 Гамарник Р.І. за за за за за 

3 Діденко В.М. за утрим за за за 

4 Дубас В.В. за за за за за 

5 Жабченко С.А. за за за за за 

6 Кислиця О.В. за за за за за 

7 Коваленко Р.В. за за за за за 

8 Лінчук Ж.В. за утрим утрим відсутня відсутня 

9 Мамчур О.Д. утрим утрим утрим відсутній проти 

10 Мамчур С.О. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

11 Марчук Ю.В. за утрим утрим за за 

12 Матусяк О.І. за за за за за 

13 Мілевська З.П. за за за за за 

14 Мовчун Т.М. за за за за за 

15 Паламарчук О.В. за за за за за 

16 Писанка Є.О. за за за відсутній за 

17 Поповичук О.М. за за за за за 

18 Прилипко О.Ю. відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня 

19 Скрябін С.М. за утрим утрим за за 

20 Скуратівська Н.Ю. за за за утрим за 

21 Смолянчук О.О. за утрим утрим відсутня не голосує 

22 Товстоног О.П. за за за за за 

23 Туровський А.А. за за за за за 

24 Філіпчук В.В. за за за відсутній за 

25 Чемерис С.В. за за за утрим за 

26 Чорна О.В. за утрим утрим за утрим 

27 Шальман Т.М. відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня 

  «За»  -22 «За»  -16 «За»  -17 «За»  - 16 «За»  -19 

 

 

 

Секретаріат : О.В. Кислиця, О.В. Поламарчук – депутати ради 

Лічильна комісія : Чемерис С.В., Чорна О.В., Діденко В.М. – депутати ради 
 

56   сесію  закрито. 

 
 


