
 
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 15  сесії  

Гостомельської селищної ради \/ІІ скликання, які були прийняті на засіданнях  15  та  23  грудня  2016  року :                                                   

1.  Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №50-03-\/ІІ від 24.12. 

2015  р. «Про бюджет селища Гостомель на 2016 рік.»  

Рішення № 275-15-VІІ    

2. Про розгляд звернення ФОП Касіча Павла Ігоровича щодо укладення договору про 

залучення коштів  замовників будівництва об’єктів архітектури, що здаються в 

експлуатацію, на розвиток інженерно - транспортної і соціальної інфраструктури. 

Рішення № 276-15-VІІ   

3. Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №959-52VI від 

17.01.2015р. «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне  від земельної 

ділянки в селищі Гостомель». 

Рішення № 277-15-VІІ   

4. Про затвердження протоколів засідання конкурсної комісії по розгляду питань про 

надання в оренду комунального майна. 

Рішення № 278-15-VІІ   

5. Про затвердження Плану діяльності з  підготовки  проектів регуляторних актів 

Гостомельської  селищної ради на 2017 рік 

Рішення № 279-15-VІІ   

6. Про звернення гр. Крушельницького В. С.  та гр. Рубана О. П.  щодо укладення договору 

про залучення коштів  замовників будівництва об’єктів архітектури, що здаються в 

експлуатацію, на розвиток інженерно - транспортної і соціальної інфраструктури с. 

Гостомель (будинок №4 по вул. Прорізна). 

Рішення № 280-15-VІІ   

7. Про звернення гр. Крушельницького В. С.  та гр. Рубана О. П.   щодо укладення договору 

про залучення коштів  замовників будівництва об’єктів архітектури, що здаються в 

експлуатацію, на розвиток інженерно - транспортної і соціальної інфраструктури с.  

Гостомель (будинок №5 по вул. Прорізна). 

Рішення № 281-15-VІІ   

8. Про звернення гр. Крушельницького В. С.  та гр. Рубана О. П.   щодо укладення договору 

про залучення коштів  замовників будівництва об’єктів архітектури, що здаються в 

експлуатацію, на розвиток інженерно - транспортної і соціальної інфраструктури с.  

Гостомель (будинок №6  по вул. Прорізна). 

Рішення № 282-15-VІІ   

9. Про надання матеріальної допомоги гр. Кушовера К.В. 

Рішення № 283-15-VІІ   

10. Про погодження  гр. Рубану О.П. та гр. Крушельницькому В.С.  виконання робіт з 

реконструкції існуючої споруди з надбудовою під дитячий дошкільний заклад за адресою: 

вул. Свято-Покровська, 73-є, селище Гостомель Київської області 

Рішення № 284-15-VІІ   

11. Про бюджет селища Гостомель на 2017 рік. 

Рішення № 285-15-VІІ   
12.  Про затвердження селищної комплексної програми соціальної підтри мки сімей 

учасників АТО, сімей поранених, загиблих військовослужбовців та учасників АТО і 

вшанування пам'яті загиблих на 2017 -2018 роки.   
Рішення № 286-15-VІІ   



13. Про умови оплати праці працівників апарату Гостомельської селищної ради та її 

виконавчого комітету. 

Рішення № 287-15-VІІ   

14. Про структуру та чисельність працівників апарату селищної ради, її виконавчого 

комітету, фізичної культури і спорту на 2017 рік. 
Рішення № 288-15-VІІ   

15. затвердження штатного розпису на 2017 рік. 
Рішення № 288/1-15-VІІ   

16.  Про врегулювання земельних відносин 

Рішення № 289-15-VІІ  «Про надання дозволу на розробку детального плану забудови 

території площею 0,9313 га по вулиці Свято-Покровська,2-ж та вулиці Свято-

Покровська,2-з для будівництва торгово-розважального центру  в селищі Гостомель 

Київської області»  
Рішення № 290-15 -VІІ  «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність» на ім’я : гр. Семенчук С.В., Місюренка О.А., 

Чернушенко І.М., Вінярського А.В.   

Рішення № 290-15 -VІІ  «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

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

(селищний голова  зупинив дію рішень , розпорядження №02/223 від 28.12.2016 р. ) 

Рішення № 290/1-15 -VІІ  «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність» на ім’я : гр. Гулак С.Ю. 

(селищний голова  зупинив дію рішень ,  розпорядження №02/223 від 28.12.2016 р. ) 

Рішення № 291-15-VІІ  «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність» на ім’я : гр. Мисюревича М.М., Шпака Р.І., Сеніча В.О., Павленка С.В., 

Слободняка А.А., Поляновського В.І., Пономар С.А., Андросової В.А., Лоли Н.Ф., Романенко 

Г.С., Оніщук А.С., Лунгу С.Ю., Попової О.О., Козленка П.Я., Палій А.В., Грачова С.В. 

Рішення № 292-15 -VІІ  «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

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

на ім’я : ТОВ «Тракспартс Україна ЛТД», ПП «Ірпіньсинтез 

Рішення № 293-15 -VІІ  «Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради » на 

ім’я : гр. Лукашової Г.М., Струк О.Т., Станішевського А.В., Блонського А.А.  

Рішення № 294 -15-VІІ  «Про поновлення терміну дії договору оренди  земельної ділянки  по 

вулиці Свято-Покровська,73-б  в селищі Гостомель ТОВ «ЮГАЗ»»  

Рішення № 295 -15-VІІ  «Про припинення  дії договору оренди  земельної ділянки  між МПП 

«РАДА» та Гостомельською селищною радою»  

 

СЕСІЮ  ЗАКРИТО. 

Головуючий                                              Ю.І. Прилипко 

                                                                    Гостомельський  селищний голова                                                                                  

Секретаріат :                                             Кислиця О.В.,  

                                                                   Чорна О.В. 

                                                                   Депутати Гостомельської селищної  ради 

 

 
 

 

 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 



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

Результати поіменного голосування  на І засіданні 15 сесії Гостомельської селищної ради \/ІІ скликання від 

15 грудня 2016 р. 

Порядок денний: 

1. Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №50-03-VII від 24 

грудня 2015 року «Про бюджет селища Гостомель на 2016». 

2. Про розгляд звернення ФОП Касіча Павла Ігоровича щодо укладення договору про 

залучення коштів  замовників будівництва об’єктів архітектури, що здаються в 

експлуатацію, на розвиток інженерно - транспортної і соціальної інфраструктури. 

3. Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №959-52VI від 

17.01.2015р. «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне  від земельної 

ділянки в селищі Гостомель». 

4. Про затвердження протоколів засідання конкурсної комісії по розгляду питань про 

надання в оренду комунального майна. 

5. Про затвердження Плану діяльності з  підготовки  проектів регуляторних актів 

Гостомельської  селищної ради на 2017 рік 

6. Про звернення гр. Крушельницького В. С.  та гр. Рубана О. П.  щодо укладення договору 

про залучення коштів  замовників будівництва об’єктів архітектури, що здаються в 

експлуатацію, на розвиток інженерно - транспортної і соціальної інфраструктури с. 

Гостомель (будинок №4 по вул. Прорізна). 

7. Про звернення гр. Крушельницького В. С.  та гр. Рубана О. П.   щодо укладення договору 

про залучення коштів  замовників будівництва об’єктів архітектури, що здаються в 

експлуатацію, на розвиток інженерно - транспортної і соціальної інфраструктури с.  

Гостомель (будинок №5 по вул. Прорізна). 

8. Про звернення гр. Крушельницького В. С.  та гр. Рубана О. П.  щодо укладення договору 

про залучення коштів  замовників будівництва об’єктів архітектури, що здаються в 

експлуатацію, на розвиток інженерно - транспортної і соціальної інфраструктури с. 

Гостомель (будинок №6 по вул. Прорізна). 

9. Про надання матеріальної допомоги Кушовера К. В. 

10. Про надання дозволу гр. Рубану О.П. та гр. Крушельницькому В.С. на виконання робіт з 

реконструкції існуючої споруди з надбудовою під дитячий дошкільний заклад за адресою: 

вул. Свято-Покровська, 73-є, селище Гостомель Київської області 

11. Про внесення змін до договору про залучення коштів  замовників будівництва об’єктів 

архітектури, що здаються в експлуатацію, на розвиток інженерно - транспортної і 

соціальної інфраструктури с. Гостомель №37 від 06.10.2016р. щодо відстрочення настання 

відповідальності, звільнення від сплати штрафних санкцій (в тому числі пені) за 

порушення строків сплати пайового внеску.  

12. Про внесення змін до договору про залучення коштів  замовників будівництва об’єктів 

архітектури, що здаються в експлуатацію, на розвиток інженерно - транспортної і 

соціальної інфраструктури с. Гостомель №36 від 06.10.2016р.щодо відстрочення настання 

відповідальності, звільнення від сплати штрафних санкцій (в тому числі пені) за 

порушення строків сплати пайового внеску. (знято на доопрацювання) 

13. Про внесення змін до договору про залучення коштів  замовників будівництва об’єктів 

архітектури, що здаються в експлуатацію, на розвиток інженерно - транспортної і 

соціальної інфраструктури селища Гостомель №35 від 06.10.2016р. щодо відстрочення 

настання відповідальності, звільнення від сплати штрафних санкцій (в тому числі пені) за 

порушення строків сплати пайового внеску. (знято на доопрацювання) 

14. Про від термінування  списання з балансу комунального підприємства «Управління 

житлово-комунального господарства «Гостомель» багатоквартирних будинків  

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. за за за за за за за 

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

5 Дудник Н.Ю. відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня 

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. 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 не 

голосував 

не 

голосував 

12 Марчук Ю.В. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

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. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

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

19 Скрябін С.М. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

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

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

22 Туровський А.А. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

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

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 за за за за за за 

Результати поіменного голосування 

№ ПІБ депутата  

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

1 Прилипко Ю.І. за за за за   за 

2 Гамарник Р.І. відсутній відсутній відсутній відсутній   відсутній 

3 Діденко В.М. за за за утрим   за 

4 Дубас В.В. відсутній відсутній відсутній відсутній   відсутній 

5 Дудник Н.Ю. відсутня відсутня відсутня відсутня   відсутня 

6 Жабченко С.А. відсутній відсутній відсутній відсутній   відсутній 

7 Кислиця О.В. за за за за   за 

8 Коваленко Р.В. за за за за   за 

9 Лінчук Ж.В. відсутня відсутня відсутня відсутня   відсутня 

10 Мамчур О.Д. за за за за   за 

11 Мамчур С.О. не 

голосував 

не 

голосував 

не 

голосував 

не 

голосував 

  не 

голосував 

12 Марчук Ю.В. відсутній відсутній відсутній відсутній   відсутній 

13 Матусяк О.І. за за за за   за 

14 Мілевська З.П. за за за за   за 

15 Мовчун Т.М. за за за за   за 

16 Паламарчук О.В. відсутній відсутній відсутній відсутній   відсутній 

17 Поповичук О.М. відсутній відсутній відсутній відсутній   відсутній 

18 Прилипко О.Ю. відсутня відсутня відсутня відсутня   відсутня 



19 Скрябін С.М. відсутній відсутній відсутній відсутній   відсутній 

20 Смолянчук О.О. за за за утрим   за 

21 Товстоног О.П. за за за утрим   за 

22 Туровський А.А. відсутній відсутній відсутній відсутній   відсутній 

23 Філіпчук В.В. за за за за   за 

24 Чемерис С.В. відсутній відсутній відсутній відсутній   відсутній 

25 Черінська Н.В. за за за за   за 

26 Чорна О.В. за за за утрим   за 

27 Шальман Т.М. за за за утрим   за 

Лічильна комісія:  Черінська Н.В. 

                              Філіпчук В.В. 

                               Діденко В.М. 

 

І засідання 15 сесії закрито. 

 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

Результати поіменного голосування  на ІІ засіданні 15 сесії Гостомельської селищної ради \/ІІ скликання від 

23 грудня 2016 р. 

Порядок денний: 

1. Про бюджет селища Гостомель на 2017 рік. 

2.Про затвердження селищної комплексної програми соціальної підтримки 

сімей учасників АТО, сімей поранених, загиблих військовослужбовців та 

учасників АТО і вшанування пам'яті загиблих на 2017 -2018 роки.   

3.Про умови оплати праці працівників апарату Гостомельської селищної ради та її 

виконавчого комітету. 

4.Про структуру та чисельність працівників апарату селищної ради, її виконавчого комітету, 

фізичної культури і спорту на 2017 рік. 

5.Про затвердження штатного розпису на 2017 рік. 

6.Про звільнення від сплати штрафних санкцій (в тому числі пені) за порушення сплати 

пайового внеску по договору про залучення коштів  замовників будівництва об»єктів 

архітектури, що здаються в експлуатацію, на розвиток інженерно - транспортної і 

соціальної інфраструктури селища Гостомель №37 від 06.10.2016р. 

7.Про звільнення від сплати штрафних санкцій (в тому числі пені) за порушення сплати 

пайового внеску по договору про залучення коштів  замовників будівництва об»єктів 

архітектури, що здаються в експлуатацію, на розвиток інженерно - транспортної і 

соціальної інфраструктури селища Гостомель №36 від 06.10.2016р. 

8.Про звільнення від сплати штрафних санкцій (в тому числі пені) за порушення сплати 

пайового внеску по договору про залучення коштів  замовників будівництва об»єктів 

архітектури, що здаються в експлуатацію, на розвиток інженерно - транспортної і 

соціальної інфраструктури селища Гостомель №35 від 06.10.2016р  

9. Про  надання дозволу на виготовлення детального плану забудови території по вул. Свято-

Покровській, 2-ж, 2-з в селищі Гостомель, для будівництва торгово-розважального центру. гр. 

Карашель Л.А. та гр. Короля С.С. 

10. Про надання дозволу на виготовлення проекту відведення  земельної  ділянки у власність 

для ОСГ гр. Топалу Л.М. по провулку Ювілейний, 2-д площею 0,0500  га (пропозиції комісії) 

11. Про надання дозволу на виготовлення проекту відведення  земельної  ділянки у власність 

для ОСГ гр. Топалу Л.М. по провулку Ювілейний, 2-д площею 0,10 га (відповідно до поданих 

документів) 



12. Про відмову  у наданні  дозволу на виготовлення проекту відведення  земельної  ділянки у 

власність для ОСГ гр. Гулак С.Ю.  по провулку Ювілейний, 2-б  площею 0,10 га  

13. Про надання дозволу на виготовлення проекту відведення  земельної  ділянки у власність 

для ОСГ гр. Вінярському А.В.  по провулку Ювілейний, 2-г  площею 0,10 га  

14. Про надання дозволу на виготовлення проекту відведення  земельної  ділянки у власність 

для ОСГ гр. Семенчук С.В.  по провулку Ювілейний, 2-в  площею 0,10 га  

15. Про надання дозволу на виготовлення проекту відведення  земельної  ділянки у власність 

для ОСГ гр. Чернишенко І.М.   по провулку Ювілейний, 2-г  площею 0,0500  га  

16. Про надання дозволу на виготовлення проекту відведення  земельної  ділянки у власність 

для ОСГ гр. Германчук Ю.В.   по провулку Ювілейний         площею 0,0500  га 

17.  Про надання дозволу на виготовлення проекту відведення  земельної  ділянки у власність 

для ОСГ  гр. Папіній Л.П..   по провулку Ювілейний         площею 0,0500  га  

18. Про затвердження проекту відведення земельної ділянки у власність   
  

1 Слободняк Андрій Анатолійович  Вул. Приозерна, 81  0,2000 

2 Мисюревич Микола Миколайович  Вул. Приозерна, 73  0,2000 

3 Сеніч Віталій Олександрович  Вул. Приозерна, 77  0,2000 

4 Поляновський В’ячеслав Іванович  Вул. Приозерна, 83  0,2000 

5 Шпак Роман Іванович  Вул. Приозерна, 75  0,2000 

6 Павленко Сергій Валерійович  Вул. Приозерна, 79  0,2000 

7 Романенко Ганна Станіславівна  Вул. Абрикосова,  1  0,0660 

8 Лола Наталія Федорівна  Вул. Городня, 15  0,1000 

9 Оніщук Аліна Станіславівна  Вул. Виноградна,  2  0,0519 

10 Лунгу Світлана Юріївна  Вул. Городня, 6  0,0881 

11 Попова Ольга Олександрівна  Вул. Виноградна,  20  0,1300 

12 Козленко Павло Якович  Вул. Абрикосова,  3  0,0597 

13 Палій Андрій Васильович  Вул. Городня, 18  0,0700 

14 Грачов Сергій Валерійович  Вул. Абрикосова,  17  0,0700 

15 Андросова Вікторія Анатоліївна  Вул. Городня, 13  0,1000 

16 Пономар Станіслав Анатолійович  Вул. Ярова, 202  0,0250 

 

19.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації на встановлення та 

відновлення меж земельної ділянки. 
1 ТОВ «Тракспартс Україна ЛТД» Вул. Центральна, 1-к 0,5266  

2 ПП «Ірпіньсинтез» Вул. Чкалова, 43 0,5654  

20. Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради №149-06-VІ від 21.04.2011 року 

«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки» на ім’я 

Лукашової Г.М., а саме вказати в рішенні кадастровий номер земельної ділянки, для 

можливості подальшої реєстрації. 

21. Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради №1050-40-V від 21.04.2009 року 

«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки» на ім’я гр. 

Струк О.Т., а саме вказати кадастровий номер земельної ділянки, для можливості подальшої 

реєстрації. 

22. Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради №941-51-VІ від 25.12.2014 року 

«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки гр. Станішевському А.В.», а саме змінити адресу: з вул. Нова, 3-д на вул. 

Нова, 3-е. 

23. Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради №928-49-VІ від 27.11.2014 року 

«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки гр. Блонському А.А..», а саме в зв’язку зі смертю чоловіка, змінити рішення з Блонського 

А.А. на Блонську Н.О. 

24. Про поновлення договору оренди та укладення додаткової угоди 

1 ТОВ «Югаз»  сел.,  вул. Свято –  Покровська, 73 -б/4  



25. Про припинення дії договору оренди  

1 МПП «РАДА»  сел.,  вул. Остромирська  

26.  Про надання дозволу на виготовлення проекту відведення  земельної  ділянки у власність 

для ОСГ  гр. Місюренко О.А.   по вулиці Остромирська    площею 0,1000  га  

27. Про приведення до відповідності рішення Виконавчого комітету Гостомельської селищної 

ради про дозвіл на встановлення МАФу по вулиці Проскурівська в селищі Гостомель (по 

колективному зверненню громадян. Подання депутата Кислиці О.В.)



 

 

Результати поіменного голосування 

№ ПІБ депутата  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.   8.   

1 Прилипко Ю.І. за за за за за    

2 Гамарник Р.І. не голосував за за за за    

3 Діденко В.М. за за за за за    

4 Дубас В.В. за за за за за    

5 Дудник Н.Ю. за за за за за    

6 Жабченко С.А. за за за за за    

7 Кислиця О.В. за за за за за    

8 Коваленко Р.В. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній    

9 Лінчук Ж.В. за за за за за    

10 Мамчур О.Д. за за за не 

голосував 

не 

голосував 

   

11 Мамчур С.О. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній    

12 Марчук Ю.В. за за за за за    

13 Матусяк О.І. за за за за за    

14 Мілевська З.П. за за за за за    

15 Мовчун Т.М. за за за за за    

16 Паламарчук О.В. за за за за за    

17 Поповичук О.М. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній    

18 Прилипко О.Ю. за за за за за    

19 Скрябін С.М. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній    

20 Смолянчук О.О. за за за за за    

21 Товстоног О.П. за за за за за    

22 Туровський А.А. за за за за за    

23 Філіпчук В.В. за за за за за    

24 Чемерис С.В. за за за за за    

25 Черінська Н.В. за за за за за    

26 Чорна О.В. за за за за за    

27 Шальман Т.М. за за за за за    

 

Лічильна комісія:  Черінська Н.В. 

                              Філіпчук В.В. 
                               Діденко В.М. 

 

 
 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

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

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

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

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

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

6 Жабченко С.А. за за утрим за за за за 

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

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

9 Лінчук Ж.В. за за утрим за за за за 

10 Мамчур О.Д. не 

голосував 

проти за не 

голосував 

не 

голосував 

не 

голосував 

не 

голосував 

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



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

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

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

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

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

17 Поповичук О.М. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

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

19 Скрябін С.М. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

20 Смолянчук О.О. за Не 

голосувала 
за Не 

голосувала 

Не 

голосувала 

Не 

голосувала 

Не 

голосувала 

21 Товстоног О.П. за проти за не 

голосував 

не 

голосував 

не 

голосував 

не 

голосував 

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

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

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

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

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

27 Шальман Т.М. за проти за за утрим утрим за 

Лічильна комісія:  Черінська Н.В. 

                              Філіпчук В.В. 

                               Діденко В.М. 

 

 

 
 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 

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. за за за за за за за 

5 Дудник Н.Ю. за за за за за за за 

6 Жабченко С.А. за за за за за за за 

7 Кислиця О.В. проти проти за за за за за 

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

9 Лінчук Ж.В. за за за за за за за 

10 Мамчур О.Д. не 

голосував 

не 

голосував 

не 

голосував 

не 

голосував 

не 

голосував 

не 

голосував 

не 

голосував 

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. за за за за за за за 

17 Поповичук О.М. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

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

19 Скрябін С.М. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

20 Смолянчук О.О. Не 

голосувала 

Не 

голосувала 

Не 

голосувала 

Не 

голосувала 

Не 

голосувала 

Не 

голосувала 

Не 

голосувала 

21 Товстоног О.П. не 

голосував 

не 

голосував 

не 

голосував 

не 

голосував 

не 

голосував 

не 

голосував 

не 

голосував 

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

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

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

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. утрим утрим утрим за за за за 

Лічильна комісія:  Черінська Н.В. 

                              Філіпчук В.В. 

                               Діденко В.М. 

 
 

 
 23. 24. 25. 26. 27. 

1 Прилипко Ю.І. за за за за за 

2 Гамарник Р.І. за за за за утрим 

3 Діденко В.М. за за за за за 

4 Дубас В.В. за за за за утрим 

5 Дудник Н.Ю. за за за за утрим 

6 Жабченко С.А. за за за за утрим 

7 Кислиця О.В. за за за за за 

8 Коваленко Р.В. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

9 Лінчук Ж.В. за за за за утрим 

10 Мамчур О.Д. не 

голосував 

не 

голосував 

не 

голосував 

не 

голосував 

не 

голосував 

11 Мамчур С.О. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

12 Марчук Ю.В. за за за за за 

13 Матусяк О.І. за за за за за 

14 Мілевська З.П. за за за за за 

15 Мовчун Т.М. за за за за за 

16 Паламарчук О.В. за за за за Не 

голосував 

17 Поповичук О.М. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

18 Прилипко О.Ю. за за за за утрим 

19 Скрябін С.М. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

20 Смолянчук О.О. Не 

голосувала 

Не 

голосувала 

Не 

голосувала 

Не 

голосувала 

Не 

голосувала 

21 Товстоног О.П. не 

голосував 

не 

голосував 

не 

голосував 

не 

голосував 

не 

голосував 

22 Туровський А.А. за за за за за 

23 Філіпчук В.В. за за за за утрим 

24 Чемерис С.В. за за за за утрим 

25 Черінська Н.В. за за за за за 

26 Чорна О.В. за за за за утрим 

27 Шальман Т.М. за за за за за 

Лічильна комісія:  Черінська Н.В. 

                              Філіпчук В.В. 

                               Діденко В.М. 

ІІ засідання 15 сесії закрито. 
 

 


