
П”ЯТДЕСЯТПЕРША  СЕСІЯ   СЬОМОГО   СКЛИКАННЯ 

ПРОТОКОЛ СЕСІІ (І засідання від 18.04.2019 р.) 

1.Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради  «Про встановлення 

туристичного збору в селищі Гостомель від 17.01.2015р. №960-52-VI» (0,1%) 

- Про врегулювання земельних відносин:    

2. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,30 га та 

передачі її до комунальної власності територіальної  громади Гостомельської селищної радипо 

вул. Чкалова, 31-а в селищі Гостомель для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для 

будівництва та обслуговування АЗС).  

3. Про надання ТОВ «Компанія ТрейдОйл» земельної ділянки площею 0,30 га по вул. Чкалова, 31-а 

в селищі Гостомель в оренду терміном на 5 років для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі(для будівництва та обслуговування АЗС) в зв’язку з купівлею нерухомого майна. 

4. Про поновлення гр. Бондарю І.М. терміну дії договору орендиземельної ділянки площею 0,0050 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Свято-Покровській, 11-б в селищі 

Гостомель. 

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

комунальної власності територіальної громади Гостомельської селищної радипо вул. Солов’їній, 

72 в селищі Гостомель для ведення особистого селянського господарства (в зв’язку зі смертю гр. 

Денисюк  О.С.). 

6. Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради №238-12-VІІ від 16.09.2016 року 
«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки гр. Травінському М.О.» для ведення особистого селянського господарства по вул. Береговій, 

15 в сел. Гостомель, в зв’язку зі зміною площі з 0,05 га на 0,0653 га. 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд: 
1 Савченко Ірина Володимирівна сел. Гостомель, вул. Я. Мудрого, 4-б/1 0,0962 
2 Оленич Ірина Ігорівна сел. Гостомель, вул. Черняхівського, 12 0,0716 
3 Гоман Дмитро Вікторович сел. Гостомель, вул. Дачна, 63-б 0,0592 
4 Мозолюк Юлія Віталіївна сел. Гостомель, вул. Вишнева, 82-а 0,0220 
5 Роман Євгенія Олександрівна сел. Гостомель, вул. Вишнева, 61-а 0,0508 

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

будівництва індивідуального гаража:  
1 Микитенко Валентина Яківна сел. Гостомель, вул. Рекунова, 7-а/гар.№17  0,0027 

2 Ірклієвський Олексій Леонідович сел. Гостомель, вул. Б. Хмельницького, 2-а гар.№14 0,0029 

9.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність:   
№ ПІБ Адреса земельної ділянки Площа, га 

1 Романюк Марія Володимирівна сел. Гостомель, вул. Надажинська, 28 0,1000 

2 Більо Галина Валеріївна сел. Гостомель, вул. Солов’їна, 68 0,0891 

3 Сабадін Катерина Климівна сел. Гостомель, вул. Остромирська, 39-а 0,0720 

4 Чечко Володимир Іванович сел. Гостомель, вул. Рекунова, 9 0,0024 

5 Недощак Марина Сергіївна сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 40-д 0,1337 

6 Білошицька Інна Дмитрівна сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 44-б 0,1462 

7 Онищенко Святослав Андрійович сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 42-г 0,0880 

8 Протасенко Надія Миколаївна  сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 48-в 0,0735 

9 Протасенко Ігор Володимирович сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 50-г 0,0872 

10 Лепесій Алла Андріївна сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 40-ж 0,0865 

11 Домбровський Святослав 

Миколайович 

сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 40-з 0,1170 

12 Кривошеєнко Олена Леонідівна сел. Гостомель, вул. Я. Мудрого, 30 0,1500 

13 Жиленкова Любов Миколаївна сел. Гостомель, пров. Джерельний, 21 0,1150 

14 Матієвський Олексій 

Олександрович 

сел. Гостомель, пров. Джерельний, 7-а 0,0562 

15 Чебан Тетяна Анатоліївна сел. Гостомель, пров. Джерельний, 23 0,1145 

16 Приймаченко Андрій Євгенійович сел. Гостомель, вул. Ювілейна, 5-а 0,1475 



17 Спєвак Михайло Олександрович сел. Гостомель, вул. Долинна, 86/3 0,1000 

18 Чорноморець Віталій 

Олександрович 

сел. Гостомель, вул. Франка, 18 0,0806 

19 Ширшов Роман Олександрович сел. Гостомель, вул. Вереснева, 2-а 0,0251 

20 Стальна Ірина Петрівна сел. Гостомель, вул. Лугова, 6-а, гараж №60 0,0057 

21 Нечай Василь Якович сел. Гостомель, вул. Б. Хмельницького, 2-а/ 

гар.№31 

0,0023 

22 Курінний Павло Петрович сел. Гостомель, вул. Б. Хмельницького, 2-а 0,0037 

23 Верлока Олена Михайлівна сел. Гостомель, вул. Південна, 61-в 0,0583 

24 Мазепа Сергій Володимирович сел. Гостомель, вул. Кулішова, 24-б 0,0150 

25 Хоменко Юлія Володимирівна сел. Гостомель, вул. Кулішова, 20-г 0,0357 

26 Лемешок Наталка Петрівна сел. Гостомель, вул. Миру, 50 0,0851 

27 Білошицька Надія Іванівна сел. Гостомель, пров. Джерельний, 9-а 0,0830 

28 Мазаний Сергій Миколайович сел. Гостомель, пров. Джерельний, 25 0,1190 

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

 в натурі (на місцевості):   
1 Приймаченко Михайло Миколайович сел. Гостомель, вул. Ювілейна, 86 0,1251 

2 Білякевич Станіслав Юзефович сел. Гостомель, вул. Б. Хмельницького, 27-в 0,0496 

3 Петренко Надія Давидівна сел. Гостомель, вул. Лермонтова, 18 0,1500 

4 Сидорчук Валентина Анатоліївна сел. Гостомель, вул. Польова, 12 0,0944 

5 Іщенко Іван Олегович сел. Гостомель, вул. Дачна, 63-а 0,1500 

6 Луцкова Вікторія Валеріївна 

Супрун Валерія Едуардівна 

Коська Анастасія Едуардівна 

сел. Гостомель,  вул. Ватутіна, 2-а  0,1396 

11. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни  цільового призначення земельної ділянки:   
1 Саранюк Олександр Миколайович с. Гостомель, вул. Абрикосова, 13 0,0600 Зміна з ОСГ на БОЖБ 

2 Саранюк Василь Миколайович с. Гостомель, вул. Абрикосова, 15 0,0600 Зміна з ОСГ на БОЖБ 

3 Венгер Олександр Миколайович с. Гостомель, вул. Лермонтова, 18-в 0,1000 Зміна з ОСГ на БОЖБ 

4 Ладовчина Ірина Іванівна с. Гостомель, вул. Леонтовича, 54 0,0907 Зміна з ОСГ на БОЖБ 

5 Петриченко Егалітта Ігнатівна сел. Гостомель,  

вул. Чумацький шлях, 118-а 

0,2648 Зміна з ОСГ на БОЖБ 

6 Ковмир Микола Миколайович сел. Гостомель , вул. Південна, 4-д 0,1310 Зміна з ОСГ на БОЖБ 

7 Лазаренко Микола Миколайович сел. Гостомель,  

вул. Солов’їна, 82 

0,0800 Зміна з ОСГ на 

індивідуальне дачне буд-во 

8 Клоченок Людмила Валентинівна сел. Гостомель, вул. Солов’їна, 44 0,1000 -//- 

9 Голубенко Петро Володимирович сел. Гостомель,  

вул. Солов’їна, 80 

0,0900 -//- 

10 Бабич Михайло Лук’янович сел. Гостомель, вул. Солов’їна, 78 0,0800 -//- 

11 Сукало Олег Анатолійович сел. Гостомель,  

вул. Пушкіна, 5-б 

0,0100 Зміна з будівництва 

індивідуального гаража на 

БОЖБ 

12 Сукало Наталія Андріївна сел. Гостомель, вул. Пушкіна, 5-в 0,0100 -//- 

13 Найден Надія Іванівна сел. Гостомель  

вул. Південна, 37 

0,0750 Зміна з ОСГ на БОЖБ 

14 ГалаєвРасулМагомед-Шарипович сел. Гостомель,  

вул. Гостомельське шосе, 22 

0,15 Зміна з БОЖБ на 

розміщення та експлуатації 

будівель і споруд 

автомобільного транспорту 

та дорожнього господарства 



Результати поіменного голосування 

 

№ 

 

ПІБ депутата  1. 2. 3. 4. 5. 6 

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

2 Гамарник Р.І. за за утрим за за за 

3 Діденко В.М. за за за за за за 

4 Дубас В.В. за за за за за за 

5 Дудник Н.Ю. за за утрим за за за 

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

7 Кислиця О.В. за за утрим за за за 

8 Коваленко Р.В. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

9 Лінчук Ж.В. відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня 

10 Мамчур О.Д. за за за за за за 

11 Мамчур С.О. за за за за за за 

12 Марчук Ю.В. за  за за за за за 

13 Матусяк О.І. за за за за за за 

14 Мілевська З.П. за за за за за за 

15 Мовчун Т.М. за за за за за за 

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

17 Писанка Є.О. за за утрим за за за 

18 Поповичук О.М. за за утрим за за за 

19 Прилипко О.Ю. за  за  за  за  за  за 

20 Скрябін С.М. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

21 Смолянчук О.О. за за за за за за 

22 Товстоног О.П. за за за за за за 

23 Туровський А.А. за за за за за за 

24 Філіпчук В.В. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

25 Чемерис С.В. за за утрим за за за 

26 Чорна О.В. за за утрим за за за 

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

  «За»  -19 «За»  -20 «За»  -12 «За»  -20 «За»  -20 «За»  -20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результати поіменного голосування 

 

№ 

 

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

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

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

3 Діденко В.М. за за за за за за за 

4 Дубас В.В. утрим за за за за за за 

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

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

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

8 Коваленко Р.В. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

9 Лінчук Ж.В. відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня 

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

11 Мамчур С.О. за за за утрим за за за 

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

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

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

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

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

17 Писанка Є.О. утрим за утрим за утрим за за 

18 Поповичук О.М. утрим за утрим за утрим за за 

19 Прилипко О.Ю. за  за  за  за  за  за  за 

20 Скрябін С.М. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

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

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

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

24 Філіпчук В.В. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

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

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

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

  «За»  -7 «За»  -20 «За»  -8 «За»  -18 «За»  -12 «За»  -20 «За»  -20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Результати поіменного голосування 

 

№ 

 

ПІБ депутата  9/1. 9/2. 9/3. 9/4. 9/5. 9/6. 9/7. 

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

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

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

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

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

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

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

8 Коваленко Р.В. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

9 Лінчук Ж.В. відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня 

10 Мамчур О.Д. за за за за за за за 

11 Мамчур С.О. за за за за за за за 

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

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 утрим за за 

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

17 Писанка Є.О. за за за за утрим утрим утрим 

18 Поповичук О.М. за за за за утрим утрим утрим 

19 Прилипко О.Ю. за  за  за  за  за  за  за 

20 Скрябін С.М. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

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

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

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

24 Філіпчук В.В. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

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»  -19 «За»  -19 «За»  -20 «За»  -20 «За»  -9 «За»  -10 «За»  -10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результати поіменного голосування 

 

№ 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

8 Коваленко Р.В. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

9 Лінчук Ж.В. відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня 

10 Мамчур О.Д. за за за за за за за 

11 Мамчур С.О. за за за за за за за 

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

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

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

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

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

17 Писанка Є.О. утрим утрим утрим утрим за утрим утрим 

18 Поповичук О.М. утрим утрим утрим утрим за утрим утрим 

19 Прилипко О.Ю.  за  за  за  за утрим  за  за 

20 Скрябін С.М. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

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

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

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

24 Філіпчук В.В. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

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

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

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

  «За»  -10 «За»  -10 «За»  -9 «За»  -9 «За»  -15 «За»  -6 «За»  -5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Результати поіменного голосування 

 

№ 

 

ПІБ депутата  9/15. 9/16. 9/17. 9/18. 9/19. 9/20. 9/21. 

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

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

3 Діденко В.М. за за за за за за за 

4 Дубас В.В. утрим за за за за за за 

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

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

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

8 Коваленко Р.В. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

9 Лінчук Ж.В. відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня 

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

11 Мамчур С.О. за утрим за за відсутній відсутній відсутній 

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

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

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

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

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

17 Писанка Є.О. утрим за за за за за за 

18 Поповичук О.М. утрим за за за за за за 

19 Прилипко О.Ю.  за  за  за  за  за  за  за 

20 Скрябін С.М. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

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

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

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

24 Філіпчук В.В. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

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

26 Чорна О.В. відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня 

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

  «За»  -5 «За»  -16 «За»  -18 «За»  -18 «За»  -17 «За»  -17 «За»  -17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результати поіменного голосування 

 

№ 

 

ПІБ депутата  9/22. 9/23. 9/24. 9/25. 9/26. 9/27. 9/28. 

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

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

3 Діденко В.М. за за за за за за за 

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

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

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

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

8 Коваленко Р.В. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

9 Лінчук Ж.В. відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня 

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 за за утрим утрим 

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

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

15 Мовчун Т.М. за за за за за за за 

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

17 Писанка Є.О. за за за за за утрим утрим 

18 Поповичук О.М. за за за за за утрим утрим 

19 Прилипко О.Ю.  за  за  відсутня  відсутня  відсутня  відсутня  відсутня 

20 Скрябін С.М. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

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

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

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

24 Філіпчук В.В. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

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

26 Чорна О.В. відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня 

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

  «За»  -17 «За»  -17 «За»  -16 «За»  -16 «За»  -16 «За»  -4 «За»  -4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результати поіменного голосування 

 

№ 

 

ПІБ депутата  10/1. 10/2. 10/3. 10/4. 10/5. 10/6. 

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

2 Гамарник Р.І. за за за за за за 

3 Діденко В.М. за за за за за за 

4 Дубас В.В. за за за за за за 

5 Дудник Н.Ю. за за за за за за 

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

7 Кислиця О.В. за за за за за за 

8 Коваленко Р.В. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

9 Лінчук Ж.В. відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня 

10 Мамчур О.Д. за за за за за за 

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

12 Марчук Ю.В. за за за за за за 

13 Матусяк О.І. за за за за за за 

14 Мілевська З.П. за за за за за за 

15 Мовчун Т.М. за за за за за за 

16 Паламарчук О.В. за за за за за за 

17 Писанка Є.О. за за за за за за 

18 Поповичук О.М. за за за за за за 

19 Прилипко О.Ю.  відсутня  відсутня  відсутня  відсутня  відсутня  відсутня 

20 Скрябін С.М. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

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

22 Товстоног О.П. за за за за за за 

23 Туровський А.А. за за за за за за 

24 Філіпчук В.В. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

25 Чемерис С.В. за за за за за за 

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

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

  «За»  -16 «За»  -17 «За»  -17 «За»  -17 «За»  -17 «За»  -17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результати поіменного голосування 

 

№ 

 

ПІБ депутата  11/1. 11/2. 11/3. 11/4. 11/5. 11/6. 

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

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

3 Діденко В.М. за за за за за за 

4 Дубас В.В. за за за за за утрим 

5 Дудник Н.Ю. за за за за за утрим 

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

7 Кислиця О.В. за за за за за утрим 

8 Коваленко Р.В. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

9 Лінчук Ж.В. відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня 

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

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

12 Марчук Ю.В. за за за за за утрим 

13 Матусяк О.І. за за за за за утрим 

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

15 Мовчун Т.М. за за за за за утрим 

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

17 Писанка Є.О. за за за за за утрим 

18 Поповичук О.М. за за за за за утрим 

19 Прилипко О.Ю.  відсутня  відсутня  за  за за  за 

20 Скрябін С.М. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

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

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

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

24 Філіпчук В.В. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

25 Чемерис С.В. за за за за за утрим 

26 Чорна О.В. за за за за за за 

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

  «За»  -17 «За»  -17 «За»  -18 «За»  -17 «За»  -17 «За»  -3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результати поіменного голосування 

 

№ 

 

ПІБ депутата  11/7. 11/8. 11/9. 11/10. 11/11. 11/12. 

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

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

3 Діденко В.М. за за за за за за 

4 Дубас В.В. за за за за за за 

5 Дудник Н.Ю. за за за за за за 

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

7 Кислиця О.В. за за за за за за 

8 Коваленко Р.В. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

9 Лінчук Ж.В. відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня 

10 Мамчур О.Д. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

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

12 Марчук Ю.В. за за за за за за 

13 Матусяк О.І. за за за за за за 

14 Мілевська З.П. за за за за за за 

15 Мовчун Т.М. за за за за за за 

16 Паламарчук О.В. за за за за за за 

17 Писанка Є.О. за за за за за за 

18 Поповичук О.М. за за за за за за 

19 Прилипко О.Ю.  за  за  за  за  за  за 

20 Скрябін С.М. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

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

22 Товстоног О.П. за за за за за за 

23 Туровський А.А. за за за за за за 

24 Філіпчук В.В. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

25 Чемерис С.В. за за за за за за 

26 Чорна О.В. за за за за за за 

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

  «За»  -17 «За»  -17 «За»  -17 «За»  -17 «За»  -17 «За»  -17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результати поіменного голосування 

 

№ 

 

ПІБ депутата  11/13. 11/14. 

1 Прилипко Ю.І. відсутній відсутній 

2 Гамарник Р.І. за за 

3 Діденко В.М. за за 

4 Дубас В.В. за за 

5 Дудник Н.Ю. за утрим 

6 Жабченко С.А. відсутній відсутній 

7 Кислиця О.В. за за 

8 Коваленко Р.В. відсутній відсутній 

9 Лінчук Ж.В. відсутня відсутня 

10 Мамчур О.Д. відсутній відсутній 

11 Мамчур С.О. відсутній відсутній 

12 Марчук Ю.В. за за 

13 Матусяк О.І. за за 

14 Мілевська З.П. за за 

15 Мовчун Т.М. за за 

16 Паламарчук О.В. за за 

17 Писанка Є.О. за за 

18 Поповичук О.М. за за 

19 Прилипко О.Ю.  за  за 

20 Скрябін С.М. відсутній відсутній 

21 Смолянчук О.О. відсутня відсутня 

22 Товстоног О.П. за за 

23 Туровський А.А. за за 

24 Філіпчук В.В. відсутній відсутній 

25 Чемерис С.В. за утрим 

26 Чорна О.В. за за 

27 Шальман Т.М. відсутня відсутня 

  «За»  -17 «За»  -15 

 

 

 

 

Перше засідання 51 сесії закрито. 

 

Головуючий : Кислиця О.В. - секретар ради 

Секретаріат : Чорна О.В. – депутат ради 

 

Лічильна комісія : Поповичук О.М., Дудник Н.Ю., Гамарник Р.І. 

 

Друге засідання 51 сесії заплановано на 23.04.2019 р. (вівторок) на 18.00 

 

 


