
П`ЯТДЕСЯТ ДЕВ`ЯТА СЕСІЯ  CЬОМОГО СКЛИКАННЯ від 16.01.2020 р. 

ПРОТОКОЛ : 

 
1.Про дострокове припинення повноважень депутата Смолянчук О.О.(рішення прийнято) 
2. Про припинення права оренди земельної ділянки ТОВ «Ірпіньнафтопродукт» (рішення прийнято) 
3. Про заміну сторони в договорі оренди землі від 23.02.2012 року по вул. Свято-Покровській, 

73, а саме змінити з орендаря ТОВ «КОНСАНТ К» на ТОВ «ДОБРОГРАД ГОСТОМЕЛЬ» в 

зв’язку з купівлею об’єкту незавершеного будівництва. (рішення прийнято) 
4. Про внесення змін до рішення  Гостомельської селищної ради №1027-58-VII від 21.12.2019 року 

«Про бюджет селища Гостомель на 2020 рік»(рішення прийнято) 

5. Про внесення змін до рішення №1031/1-58-\/ІІ від 21.12.2019 р. «Про затвердження програми 

соціально-економічного і культурного розвитку селища Гостомель на 2020-2021 роки» (рішення 

прийнято) 
6. Про внесення змін до рішення №1031-58-\/ІІ від 21.12.2019 р. «Про затвердження програм 

місцевого значення селища Гостомель на 2020-2021 роки» (рішення прийнято) 
7. Про затвердження програми місцевого значення (Програма поліпшення медичного 

обслуговування населення селища Гостомель на 2020 рік)» (рішення прийнято) 
8. Про надання дозволу на КП «УЖКГ «Гостомель» на укладання з управлінням освіти та 

науки ІМР Київської області на оренду нежитлового приміщення на пільгових умовах (рішення 

прийнято) 
9. Про надання згоди КП «УЖКГ «Гостомель» на укладання договорів оренди транспортних 
(рішення прийнято) 

10. Про надання матеріальної допомоги громадянам селища Гостомель : Котляр А.Ф, Руденок 

Т.В., Ястремська М.С, Аксьонова Ю.М , Бондаренко А.В. (20 тис) (рішення прийнято) 
11. Звіт про виконання Плану роботи Гостомельської селищної ради \/ІІ  скликання  у другому  

півріччі  2019  р. (рішення прийнято) 
12. Про затвердження Плану роботи Гостомельської селищної ради VІІ  скликання на 2020 рік 
(рішення прийнято) 

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

другому півріччі 2019  р. (рішення прийнято) 

14. Про внесення змін до Статуту територіальної громади селища Гостомель та Порядку 

розгляду електронних петицій, адресованих  Гостомельській  селищній  раді (рішення прийнято) 
15. Про затвердження 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)(рішення прийнято) 
16. Про звернення до комітетів Верховної Ради України щодо необхідності доопрацювання 

законопроекту «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)» №2598 від 

13.12.2019 р.(рішення прийнято) 
17. Про затвердження кандидатури  на посаду заступника Гостомельського селищного голови 
(рішення прийнято) 

18. Про внесення змін до кількісного та персонального складу виконавчого комітету 

Гостомельської селищної ради (рішення прийнято) 

 

- Про врегулювання земельних відносин 
19. Про розробку детального плану території комунальної власності обмеженої вул. Б.Хмельницького 

та земельними ділянками учасників АТО по вул. О.Старова під індивідуальну садибну забудову з метою 

забезпечення земельними ділянками учасників АТО. (рішення прийнято) 
20. Про розробку детального плану території житлової забудови в північно-східній частині селища 

Гостомель  з метою забезпечення земельними ділянками учасників АТО та мешканців селища. (рішення 

прийнято) 

21. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування КП «Гостомельінвестбуд» по вул. Свято-Покровська,137 в сел. Гостомель 

орієнтовною площею 0,1500 га для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку. (рішення прийнято) 

22. Про відміну рішення Гостомельської селищної ради №267-14-VІІ від 24.11.2016 року «Про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки гр. 



Радомському С.С.» для ведення особистого площею 0,07  га по вул. Ярмарковій, 16-а в сел. Гостомель. 

(рішення прийнято) 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд: 

23/1 Двулят Віталій Сергійович (АТО)  

м. Київ (рішення не прийнято) 

с. Гостомель , вул. Островського 0,1000 

(на розгляд сесії) 

23/2 Радомський Сергій Станіславович 

с. Гостомель (рішення прийнято) 

с. Гостомель , вул. Ярмаркова,16-а 0,0700 

(погодити) 

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

для будівництва індивідуального гаража: (рішення прийнято) 
1 Сахневич Анатолій Миколайович сел. Гостомель, вул. Остромирська 0,0056 

2 Шашлюк Юрій Михайлович сел. Гостомель, вул. Остромирська 0,0040 

3 Стороженко Олександр Анатолійович сел. Гостомель, вул. Остромирська 0,0029 

4 Олійник Олександр Миколайович сел. Гостомель, вул. Остромирська 0,0055 

5 Мілевська  Лариса Валентинівна сел. Гостомель, вул. Остромирська 0,0031 

6 Куцопал Юрій Володимирович сел. Гостомель, вул. Остромирська 0,0039 

7 Трепез Володимир Миколайович сел. Гостомель, вул. Остромирська 0,0028 

8 Жук Олег Іванович сел. Гостомель, вул. Остромирська 0,0043 

9 Коваленко Анатолій Миколайович сел. Гостомель, вул. Остромирська 0,0033 

10 Саблук Тамара Юріївна сел. Гостомель, вул. Остромирська 0,0052 

11 Сєткіна Анна Сергіївна сел. Гостомель, вул. Остромирська 0,0041 

12 Гуцкало Микола Петрович сел. Гостомель, вул. Остромирська 0,0027 

13 Балишин Андрій Вікторович сел. Гостомель, вул. Остромирська 0,0029 

14 Галіченко Василь Павлович сел. Гостомель, вул. Остромирська 0,0032 

15 Пирогова Алла Анатоліївна сел. Гостомель, вул. Остромирська 0,0026 

16 Степнов Леонід Анатолійович сел. Гостомель, вул. Остромирська 0,0034 

17 Окатов Микола Сергійович сел. Гостомель, вул. Остромирська 0,0036 

18 Сліпенко Людмила Василівна сел. Гостомель, вул. Остромирська 0,0039 

19 Лопатка Вадим Вікторович сел. Гостомель, вул. Остромирська 0,0034 

20 Щербатюк Анатолій Миколайович сел. Гостомель, вул. Остромирська 0,0028 

21 Плугатирьов Олександр Вікторович сел. Гостомель, вул. Остромирська 0,0036 

22 Білик Світлана Миколаївна сел. Гостомель, вул. Остромирська 0,0034 

23 Олізарівська Тетяна Миколаївна сел. Гостомель, вул. Остромирська 0,0027 

24 Розмариновська Валентина Анатоліївна сел. Гостомель, вул. Остромирська 0,0031 

25 Мархай Тетяна Макарівна сел. Гостомель, вул. Остромирська 0,0029 

26 Федоров Валерій Євгенович сел. Гостомель, вул. Остромирська 0,0039 

27 Руденко Віктор Іванович сел. Гостомель, вул. Остромирська 0,0029 

28 Яковенко Андрій Вікторович сел. Гостомель, вул. Остромирська 0,0027 

29 Походенко Віктор Миколайович сел. Гостомель, вул. Остромирська 0,0029 

30 Драп Леонід Григорович сел. Гостомель, вул. Остромирська 0,0044 

31 Гарашко Валентина Леонідівна сел. Гостомель, вул. Остромирська 0,0056 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд:  (рішення прийнято) 
1 Корченок Олександр Володимирович сел. Гостомель,  вул. Ярова, 229-а 0,1500 

2 Оленич  Ірина Ігорівна сел. Гостомель, вул. Черняхівського, 12 0,0716 

3 Оленич  Інна Григорівна сел. Гостомель, вул. Черняхівського, 12-а 0,1230 

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

будівництва індивідуального гаража:  (рішення прийнято) 
1  Кириленко В’ячеслав Анатолійович  сел. Гостомель, вул. Бучанське шосе, 1/4 0,0040 

27. Про передачу в оренду гр. Стоцькій М.П. земельної ділянки комунальної власності 

(3210945900:01:053:0247) площею 0,0182 га по вул. Яровій, 216 в сел. Гостомель, для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі (обслуговування існуючого магазину), в зв’язку з купівлею майна, 

терміном на 5 (п’ять) років. (рішення прийнято) 

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

ділянки в  натурі (на місцевості):   

1 Малега Світлана Миколаївна сел. Гостомель,  вул. Свято-Покровська, 320 0,0593 



2 Антоненко Юрій Анатолійович сел. Гостомель,  вул. Ново-Заводська, 25 0,0750 

3 Маковська Світлана Василівна 

Маковський Дмитро Андрійович 

сел. Гостомель,  вул. Свято-Покровська, 77-а 0,0500 

4 Перехрестенко Анатолій Петрович сел. Гостомель, вул. Чернинська, 40 0,1500 

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

ділянки в натурі (на місцевості): 

1 Власенко Тетяна Олександрівна на території Гостомельської селищної 

ради 

0,0908; 0,2710 

1,1118; 0,1123 

30. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни  цільового призначення земельної ділянки: 
(рішення прийнято) 

1 Оніщук Аліна Станіславівна сел. Гостомель,  вул. Виноградна, 2 0,0519 Зміна з ОСГ на БОЖБ 

2 Губка Сергій Юрійович сел. Гостомель,  вул. Виноградна, 9 0,1100 Зміна з ОСГ на БОЖБ 

3 Ковзік Ірина Володимирівна сел. Гостомель,  вул. Городня, 20 0,1000 Зміна з ОСГ на БОЖБ 

4 Прінс Марія Василівна сел. Гостомель,  вул. Ярова, 172-б 0,1500 Зміна з ОСГ на БОЖБ 

Про розгляд протоколів постійних комісій, звернень та заяв 
- Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва індивідуального гаража: (на доопрацювання) 
1  Лєвша Євгеній Ігорович сел. Гостомель, вул. Остромирська 0,0033; 0,0082 

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

особистого селянського господарства:  (на доопрацювання) 
1  Яременко Володимир Андрійович сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська,344-в 0,2000 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ ПІБ Короткий зміст заяви Висновок комісії 

1  Поплавський 

Анатолій 

Олексійович 

Про не вчинення будь-яких дій щодо приватизації 

земельної ділянки суміжним землекористувачем Шахрай 

Т.О. по вул. Б. Хмельницького, 3/6. 

 

2 Шахрай Тетяна 

Олександрівна 

Про погодження межі земельної ділянки по 

вул.Б.Хмельницького,3/6 з суміжним землекористувачем 

Поплавським А.О. по вул. Б. Хмельницького,3/6. 

погодити 

 

3 Калюжна Оксана 

Сергіївна 

Про погодження межі земельної ділянки по 

вул.Б.Хмельницького,3/6 з суміжним землекористувачем 

Поплавським А.О. по вул. Б. Хмельницького,3/4. 

 



 
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 відсутній за 

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

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

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

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. утрим утрим утрим за за за за 

9 Мамчур С.О. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

10 Марчук Ю.В. за за утрим за за за за 

11 Матусяк О.І. за за за за за за за 

12 Мілевська З.П. за за за за за за за 

13 Мовчун Т.М. за за за за за за за 

14 Паламарчук О.В. за за за за за за за 

15 Писанка Є.О. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

16 Поповичук О.М. за за за відсутній за за відсутній 

17 Прилипко О.Ю. утрим утрим за за за за за 

18 Скрябін С.М. утрим за утрим за за за за 

19 Скуратівська Н.Ю. за за за за за за за 

20 Смолянчук О.О. відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня 

21 Товстоног О.П. за за за за за за за 

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

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

24 Чемерис С.В. за за за за за за за 

25 Чорна О.В. утрим за утрим за за за за 

26 Шальман Т.М. проти утрим утрим за за за за 

  «За»  -16 «За»  -19 «За»  -14 «За»  -20 «За»  -21 «За»  -20 «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. за за за за за за за 

3 Діденко В.М. за за за за за за за 

4 Дубас В.В. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

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

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 С.О. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

10 Марчук Ю.В. за за за за за за утрим 

11 Матусяк О.І. за за за за за за за 

12 Мілевська З.П. за за за за за за за 

13 Мовчун Т.М. за за за за за за за 

14 Паламарчук О.В. відсутній за за за за за за 

15 Писанка Є.О. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

16 Поповичук О.М. за за за відсутній відсутній за за 

17 Прилипко О.Ю. за за за за за за утрим 

18 Скрябін С.М. за за за за за за утрим 

19 Скуратівська Н.Ю. за за за за за за за 

20 Смолянчук О.О. відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня 

21 Товстоног О.П. за за за за за за за 

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

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

24 Чемерис С.В. за за за за за за за 

25 Чорна О.В. за за за за за за утрим 

26 Шальман Т.М. за за за за за за за 

  «За»  -20 «За»  -21 «За»  -21 «За»  -20 «За»  -20 «За»  -21 «За»  -15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 за за за за за за 

3 Діденко В.М. за за за за за за за 

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

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

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 утрим 

9 Мамчур С.О. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

10 Марчук Ю.В. за за за за за за за 

11 Матусяк О.І. за за за за за за за 

12 Мілевська З.П. за за за за за за за 

13 Мовчун Т.М. за за за за за за за 

14 Паламарчук О.В. за за за за за за за 

15 Писанка Є.О. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

16 Поповичук О.М. за за за за за за за 

17 Прилипко О.Ю. за за за за за за утрим 

18 Скрябін С.М. за за за за за за за 

19 Скуратівська Н.Ю. за за за за за за за 

20 Смолянчук О.О. відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня 

21 Товстоног О.П. за за за за за за за 

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

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

24 Чемерис С.В. за за за за за за за 

25 Чорна О.В. за за за за за за утрим 

26 Шальман Т.М. за за за за за за утрим 

  «За»  -20 «За»  -20 «За»  -20 «За»  -20 «За»  -20 «За»  -20 «За»  -17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати поіменного голосування 

  



№ ПІБ депутата  22. 23/1. 23/2. 24. 25. 26. 27. 

1 Прилипко Ю.І. за проти за за за за за 

2 Гамарник Р.І. за проти за за за за за 

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

4 Дубас В.В. за утрим за за за за за 

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

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. за утрим за за за за за 

9 Мамчур С.О. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

10 Марчук Ю.В. за утрим за за за за за 

11 Матусяк О.І. за утрим за за за за за 

12 Мілевська З.П. за утрим за за за за за 

13 Мовчун Т.М. за утрим за за за за за 

14 Паламарчук О.В. за утрим за за за за за 

15 Писанка Є.О. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

16 Поповичук О.М. за утрим за за за за за 

17 Прилипко О.Ю. за утрим за за за за за 

18 Скрябін С.М. за утрим за за за за за 

19 Скуратівська Н.Ю. відсутня утрим за за за за за 

20 Смолянчук О.О. відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня 

21 Товстоног О.П. за утрим за за за за за 

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

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

24 Чемерис С.В. за утрим за за за за за 

25 Чорна О.В. за утрим за за за за за 

26 Шальман Т.М. за утрим за за за за за 

  «За»  -20 «За»  -0 «За»  -21 «За»  -21 «За»  -21 «За»  -21 «За»  -21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати поіменного голосування 

 

№ 

 

ПІБ депутата  28. 29. 30. 



1 Прилипко Ю.І. за за за 

2 Гамарник Р.І. за за за 

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  не голосує 

9 Мамчур С.О. відсутній відсутній відсутній 

10 Марчук Ю.В. за за за 

11 Матусяк О.І. за за за 

12 Мілевська З.П. за за за 

13 Мовчун Т.М. за за за 

14 Паламарчук О.В. за за за 

15 Писанка Є.О. відсутній відсутній відсутній 

16 Поповичук О.М. за за за 

17 Прилипко О.Ю. за за за 

18 Скрябін С.М. за за за 

19 Скуратівська Н.Ю. за за за 

20 Смолянчук О.О. відсутня відсутня відсутня 

21 Товстоног О.П. за за за 

22 Туровський А.А. за за за 

23 Філіпчук В.В. відсутній відсутній відсутній 

24 Чемерис С.В. за за за 

25 Чорна О.В. за за за 

26 Шальман Т.М. за за за 

  «За»  -21 «За»  -21 «За»  -20 

 

 

Головуючий : Ю.І. Прилипко – Гостомельський селищний голова 

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

Лічильна комісія : Шальман Т.М., Чорна О.В., Лінчук Ж.В. – депутати ради 
 

59   сесія  закрита. 

 


