
 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

ПРОТОКОЛ СЕСІЇ                         від  10 жовтня  2017 р. 
 

1. Про присвоєння звання «Почесний громадянин селища Гостомель»: Старову О.О. (посмертно), 

Горбенко І.І. (посмертно), гр. Осецькій Л.Т.  

«Про врегулювання земельних відносин» 
2. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність:   

 

№ 

ПІБ Адреса земельної ділянки Площа, 

га 

1. Забарило Василь Іванович сел.Гостомель,   вул.Залізнична, 41 0,1000 

2 Ігнатенко Марія Михайлівна сел.Гостомель,  ул.Балабуєва, 28 0,1000 

3 Арабова Кьонюль Овчу Кизи сел.Гостомель, вул. Б. Хмельницького, 67-а 0,2011 

4 Чепорнюк Дмитро Борисович сел.Гостомель, вул. Б. Хмельницького, 67-д 0,2500 

5 Шальман Тетяна Михайлівна сел.Гостомель, вул. Б. Хмельницького, 67-б 0,2010 

6 Кабанчук Віталій Васильович сел.Гостомель, вул. Б. Хмельницького, 67-в 0,2081 

7 Бедько Інна Вікторівна сел.Гостомель, вул.Чернинська, 8-а 0,0544 

8 Новиченко Олександр Олександрович сел.Гостомель, вул. Дніпровська, 43-в 0,0800 

3. Про поновлення терміну дії договору оренди на земельну ділянку  гр. Зінченко Т.М. площею 0,0218 га по вул. 

Автодорожна, 2-а в селищі Гостомель  терміном на 5 років 

4. Про надання згоди ТОВ «Югаз» на укладання договору суборенди земельної ділянки площею 3,8972 га за 

адресою: селище Гостомель вул. Свято-Покровська, 73-б, для будівництва житлових будинків. 

5. Про відміну рішення  

Гостомельської селищної ради №336-18-VІІ від 16.02.2017 року «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки» на ім’я гр. Білошицької І.Д. 

Гостомельської селищної ради №941-51-VІ від 25.12.2014 року «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки» на ім’я гр. Овсієнка С.В. 

6. Про передачу в оренду земельної ділянки площею 0,0755 га по вул. Кулішова, 26 в селищі Гостомель гр. Дудник 

О.Л. для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (в зв’язку з купівлею майна), терміном на 5 років. 

7. Про присвоєння назви вулиці «Варшавська» , провулку «Варшавський» в селищі Гостомель з присвоєнням 

адресних номерів згідно додатку. 

8. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,06 га у постійне користування Головному управлінню Національної поліції у Київській області по пров. 

Варшавському, 1 в селищі Гостомель. 

9. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

№  ПІБ Адреса земельної ділянки Площа, га 

1. Лещенко Марія Миколаївна сел.Гостомель,  вул. Свято-Покровська, 286 0,1500 

2 Відута Олег Вікторович сел.Гостомель,  вул. Леонтовича, 33/2 0,0540 

10. Про надання дозволу на отримання довідки про нормативно-грошову оцінку земельної ділянки для 

обслуговування МАФу : ФОП Мурадян А.А., ТОВ «Альф ЛТД» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Результати поіменного голосування 

 

 

№ 

 

 

ПІБ депутата  
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

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

5 Дудник Н.Ю. за за за за за не голосує за 

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

7 Кислиця О.В. за за за за за за за 

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

9 Лінчук Ж.В. за за за за за за за 

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

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

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

13 Матусяк О.І. за за за за за за за 

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

15 Мовчун Т.М. за за за за за за за 

16 Паламарчук О.В. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

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

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

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

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

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

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

23 Філіпчук В.В. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

24 Чемерис С.В. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

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

26 Чорна О.В. за за за за за за за 

27 Шальман Т.М. за не голосує за за за за за 

  «За»  -19 «За» - 18 «За» - 19 «За» - 14 «За» - 19 «За» - 16 «За» - 19 

Результати поіменного голосування 

 

 

№ 

 

 

ПІБ депутата  
8. 9. 10. 

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 Дудник Н.Ю. за за за 

6 Жабченко С.А. відсутній відсутній відсутній 

7 Кислиця О.В. за за за 

8 Коваленко Р.В. за за за 

9 Лінчук Ж.В. за за за 

10 Мамчур О.Д.  за  за не голосує 

11 Мамчур С.О. відсутній відсутній відсутній 

12 Марчук Ю.В. утрим за за 

13 Матусяк О.І. за за за 

14 Мілевська З.П. за за за 

15 Мовчун Т.М. за за за 

16 Паламарчук О.В. відсутній відсутній відсутній 

17 Поповичук О.М. утрим утрим за 



18 Прилипко О.Ю. відсутня відсутня відсутня 

19 Скрябін С.М. за за за 

20 Смолянчук О.О. за за за 

21 Товстоног О.П. відсутній відсутній відсутній 

22 Туровський А.А. утрим за за 

23 Філіпчук В.В. відсутній відсутній відсутній 

24 Чемерис С.В. відсутній відсутній відсутній 

25 Черінська Н.В. за за за 

26 Чорна О.В. за за за 

27 Шальман Т.М. за  за за 

  «За»  -16 «За» - 18 «За» - 19 

Склад лічильної комісії :  Поповичук О.М., Мамчур О.Д., Коваленко Р.В. 

 
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 28  сесії  

Гостомельської селищної ради \/ІІ скликання від 10 жовтня 2017 р.  :                                                

 
1. Про присвоєння звання «Почесний громадянин селища Гостомель»на  ім’я : гр.СтароваО.О. та 

Горбенка І.І. (посмертно), гр. Осецької Л.Т. 

Рішення № 479-28-VІІ    

2.«Про врегулювання земельних відносин» 

ВИРІШИЛИ:  

Рішення № 480-28-VІІ  «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність» на ім’я : гр. Бедько І.В., Новиченка О.О., Забарила В.І., Ігнатенко М.М., 

Шальман Т.М., Чепорнюка Д.Б., Кабанчука В.В., Арабової Кьональ Овчу Кизи  

Рішення № 481-28-VІІ  «Про поновлення терміну дії договору оренди земельної ділянки за 

адресою : вул.. Автодорожна, 2-а в селищі Гостомель» на ім’я : гр. Зінченко Т.М.  

Рішення № 482-28-VІІ  «Про надання згоди товариству з обмеженою відповідальністю «Югаз» 

на укладання договору суборенди»  

Рішення № 483-28-VІІ  «Про відмінц рішень Гостомельської селищної ради » на ім’я : гр. 

Білошицької І.Д., Овсієнко С.В.  

Рішення № 484-28-VІІ  «Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Дуднику О.Л.»  

Рішення № 485-28-VІІ  «Про найменування вулиці «Варшавська», провулку «Вваршавський» та 

присвоєння адресних номерів земельним ділянкам в селищі Гостомель»  

Рішення № 486-28-VІІ  «Про надання дозволу на розроблення  проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у  постійне користування Головному управлінню Національної 

поліції в Київській області»  

Рішення № 487-28-VІІ  «Про затвердження технічної документації із  землеустрою щодо встановлення  

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)» на ім’я : гр.  Відути О.В., Лещенко М.М.   

Рішення № 488-28-VІІ  «Про дозвіл на отримання довідки про нормативно-грошову оцінку  земельної 

ділянки  для  розміщення МАФів в селищі Гостомель» на ім’я : ТОВ «Альф ЛТД», ФОП Мурадяну А.А.    

 

 

СЕСІЮ  ЗАКРИТО. 

 

 

Головуючий                                                      Ю.І. Прилипко 

                                                   Гостомельський  селищний голова 

                                                                              

Секретаріат :                                             

                                                                   Кислиця О.В., Чорна О.В. 

                                                                   Депутати Гостомельської селищної  ради 

 


