
 
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 17  сесії  

Гостомельської селищної ради \/ІІ скликання, що  були  прийняті  на засіданні  26 січня  2017  року :                                                   

1.  Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету за 2016 рік. 

Рішення № 297-17-VІІ    

2. Про безоплатне прийняття в комунальну власність територіальної громади селища Гостомель 

із комунальної власності територіальної громади міста Ірпінь об’єктів благоустрою із подальшою 

передачею їх до КП «УЖКГ «Гостомель» 

Рішення № 298-17-VІІ   

3. Про внесення змін до рішення про затвердження кількісного складу виконавчого комітету 

Гостомельської селищної ради \/ІІ скликання 
Рішення № 299-17-VІІ   

4. Звіт про виконання Плану роботи Гостомельської селищної ради у ІІ півріччі 2016 р. 
Рішення № 300-17-VІІ   

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

ІІ півріччі 2016 р. 

Рішення № 301-17-VІІ   

6. Про затвердження  Плану роботи Гостомельської селищної ради  на  2017 р. 
Рішення № 302-17-VІІ   

7. Про підписання угоди між селищем Гостомель та містом Очаків про економічне, науково-

технічне і культурне співробітництво 

Рішення № 303-17-VІІ   

8. Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради №264-14-\/ІІ від 24.11.2016 р. «Про 

створення комісії для безоплатного прийняття-передачі в комунальну власність територіальної 

громади селища Гостомель гуртожитків по вулиці Проскурівська №1,2» 

Рішення № 304-17-VІІ   

9.  Про врегулювання земельних відносин 

Рішення № 305-17-VІІ  «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» на ім’я : гр. Папіної Л.П., Германчук Ю.В.  

Рішення № 306-17-VІІ  «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» на ім’я : гр. Блонської Н.М.  

Рішення № 307-17-VІІ  «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність» на ім’я : гр. Ковбій К.П., Чорногор В.М., Шевченка Р.С., Печенюк О.В., Мазепи С.В., 

Романченка В.А., Єсипенко Т.І.  

Рішення № 308-17-VІІ  «Про закріплення земельної ділянки за будинком по вулиці Свято-

Покровська,143» на ім’я : гр. Заяць А.І., Оксьоненкка М.В., Сидоренко Л.Ю., Леськова М.І.  Рішення № 

309-17-VІІ  «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою,щодо 

земельної ділянки по вулиці Центральній,1-п в селищі Гостомель » на ім’я : ПП «Конкорд ЮМ»   

Рішення № 310-17 -VІІ  «Про надання дозволу на зміну конфігурації земельної ділянки гр.Коваленку 

О.О. »  

Рішення № 311 -17-VІІ  «Про поновлення терміну дії договору оренди  земельної ділянки  по вулиці 

Свято-Покровська,73 в селищі Гостомель ТОВ «Консант К»»  

Рішення № 312 -17-VІІ  «Про безоплатну передачу із балансу Гостомельської селищної ради на баланс 

КП «Ірпіньводоканал» системи водовідведення по вулиці Остромирська (Радгоспна) 57,59,61,63 в 

селищі Гостомель»  

СЕСІЮ  ЗАКРИТО. 

 



Головуючий                                                      Ю.І. Прилипко 

                                                   Гостомельський  селищний голова                                                                                

Секретаріат :                                             

                                                                   Чорна О.В., Поповічук О.М.  

                                                                   Депутати Гостомельської селищної  ради 

 
 

 

 

 

 

 

 
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 

17 сесії Гостомельської селищної ради VII скликання, яке було прийняте на засіданні 26 січня 

2017 року : 

ПРОТОКОЛ СЕСІЇ: 

1. Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету за 2016 рік. 

Рішення № 297-17-VII. 

2. Про зменшення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури селища 

Гостомель гр. Соколу В.М.,ТОВ «Гостомельські липки» 

Рішення не прийнято. 

3. Про зменшення розміру орендної плати за оренду земельної ділянки комунальної 

власності 

Рішення не прийнято. 

4. Про безоплатне прийняття в комунальну власність територіальної громади 

селища Гостомель із комунальної власності територіальної громади міста Ірпінь 

об'єктів благоустрою із подальшою передачею їх до КП «УЖКГ «Гостомель» 

Рішення № 298-17-VII. 

5. Про внесення змін до кількісного складу виконавчого комітету Гостомельської 

селищної ради VII скликання 

Рішення № 299-17-VII. 

6. Звіт про виконання Плану роботи Гостомельської селищної ради VII скликання у 

другому півріччі 2016 року. 

Рішення № 300-17-VII. 

7. Звіт про роботу та прийняті рішення виконавчим комітетом Гостомельської 

селищної ради за II півріччя 2016 року. 

Рішення № 301-17-VII. 

8. Про затвердження Плану роботи Гостомельської селищної ради VII скликання 

Рішення № 302-17-VII. 

9. Про укладення договору про побратимські відносини та співпрацю між 

Гостомельською селищною радою та Очаківською міською радою. 

Рішення № 303-17-VII. 

10.Про внесення змін до рішення щодо прийому-передачі гуртожитків 



Рішення № 304-17-VII. 

11. Про розгляд петиції щодо збереження лісового масиву та створення парку. 

Знято на доопрацювання 

12. Про надання дозволу виготовлення проекту відведення  земельної  ділянки у 

власність для ОСГ: 
№  ПІП Адреса земельної ділянки Площа 

1 Папіна Лариса Петрівна пров. Ювілейний, 2-б/1 0,0500 

2 Германчук Юрій Віталійович пров. Ювілейний, 2-б 0,0500 

Рішення № 305-17-VII. 

13. Про надання дозволу виготовлення проекту відведення  земельної  ділянки у 

власність для ОСГ: 
№  ПІП Адреса земельної ділянки Площа 

1 Блонська Ніна Миколаївна вул. Свято-Покровська, 143-в/1 0,0400 

Рішення № 306-17-VII. 

 

14. Про затвердження проекту із землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у 

власність: 
№  ПІП Адреса земельної ділянки Площа 

1 Печенюк Олег Валентинович вул. Садова, 41 0,0306 

2 Чорногор В’ячеслав Миколайович вул. Героїв України, 21 0,0800 

3 Мазепа Сергій Володимирович вул. Кулішова, 20-а 0,0365 

4 Ковбій Катерина Павлівна вул. Ярова, 158-б 0,0800 

5 Єсипенко Тетяна Іванівна вул. Ватутіна, 50-г 0,1500 

6 Романченко Віталій Анатолійович вул. Ватутіна, 50-д 0,1500 

7 Шевченко Ростислав Сергійович вул. Героїв України, 14 0,0846 

Рішення № 307-17-VII. 
 

15. Про закріплення земельної ділянки за будинком: 
№  ПІП Адреса земельної ділянки Площа 

1 Заяць Анатолія Іванович 

Оксьоненко Микола Васильович 

Сидоренко Людмила Юріївна 

Леськов Микола Іванович 

вул. Свято-Покровська, 143 кв. 1 

вул. Свято-Покровська, 143 кв. 2 

вул. Свято-Покровська, 143 кв. 3 

вул. Свято-Покровська, 143 кв. 4 

 

0,1500 

 

Рішення № 308-17-VII. 
 

16. Про надання дозволу на виготовлення  технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки: 
№  ПІП Адреса земельної ділянки Площа 

1 Голова правління Гостомельського 

споживчого товариства Калита А.В. 

вул. Свято-Покровська, 216 0,4676 

(на 12 частин) 

Рішення не прийнято. 
 

17. Про надання дозволу на виготовлення  технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки: 
№  ПІП Адреса земельної ділянки Площа 

2 ПП «Конкорд ЮМ» вул. Центральна (Чапаєва), 1-п 0,1703 

(на 2 частини) 

Рішення № 309-17-VII. 
 

18. Про надання дозволу на зміну конфігурації земельної ділянки: 
№  ПІП Адреса земельної ділянки Площа 

1 Коваленко Олександр Олександрович вул. Садова, 19-а 0,0400 

Рішення № 310-17-VII. 
 

19. Про продовження дії договору оренди земельної ділянки: 



№  ПІП Адреса земельної ділянки Площа Термін 

1 ТОВ «Консант К» вул. Свято-Покровська, 73 0,7010 1 р. 
 

Рішення № 311-17-VII. 

20. Про безоплатну передачу з балансу Гостомельської селищної ради на баланс КП 

«Ірпіньводоканал» системи водовідведення по вул. Остромирська, 57, 59, 61, 63 

сел. Гостомель 

Рішення № 31-17-VII. 

Сесію закрито 
 

Головучий       Ю.І. Прилипко  

       Гостомельський селищний голова 

Секретаріат:      О.В. Чорна, О.М. Поповичук  

       депутати Гостомельської селищної  

 

Результати поіменного голосування 
 

 ПІБ депутата  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Прилипко Ю.І. за за не 

голос 

за за за за за за за 

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

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

4 Дубас В.В. за утр. за за за за за за за за 

5 Дудник Н.Ю. не 

голос 

за не 

голос 

за за за за за за за 

6 Жабченко С.А. за утр. утр. за за за за за за за 

7 Кислиця О.В. відс. відс. відс. відс. відс. відс. відс. відс. відс. відс. 

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

9 Лінчук Ж.В. за утр. не 

голос 

не 

голос 

за за за за за за 

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

11 Мамчур С.О. за за за за за за за за за утр. 

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

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

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

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

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

17 Поповичук О.М. не 

голос 

не 

голос 

утр. за за за за за за за 

18 Прилипко О.Ю. за утр. не 

голос 

за за за за за за за 

19 Скрябін С.М. за утр. утр. за за за за за за за 

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

21 Товстоног О.П. відс. відс. відс. відс. відс. відс. відс. відс. відс. відс. 

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

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

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

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

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

27 Шальман Т.М. відс. відс. відс. відс. відс. відс. відс. відс. відс. відс. 
 


