
 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ   СЬОМОГО   СКЛИКАННЯ від 15.06.2017 р. 

Протокол засідання : 

 

1. Про надання матеріальної допомоги: гр. Єфімович К.В.,  Лисюк В.В., Дорошкевичу М.М., 

Осадчому  П.В., Сороці Т.В., Майковій Т.П., Єрченко Г.І., Харкомич З.А., Лозі П.Г.,Духовській 

Г.В.  

2. Про розгляд звернення гр. Короля І.М. щодо укладання договору про залучення коштів 

замовників будівництва архітектури, що здаються в експлуатацію, на розвиток інженерно-

транспортної і соціальної інфраструктури селища Гостомель (будівництво 8-ми квартирного 

житлового будинку по провулку Мальовничий, буд. 4 в селищі Гостомель) 

3. Про розгляд звернення гр. Короля С.М. щодо укладання договору про залучення коштів 

замовників будівництва архітектури, що здаються в експлуатацію, на розвиток інженерно-

транспортної і соціальної інфраструктури селища Гостомель (будівництво 12-ти квартирного 

житлового будинку по провулку Мальовничий, буд. 4-а в селищі Гостомель) 

4. Про розгляд звернення гр. Штодлер Ю.Д. щодо укладання договору про залучення коштів 

замовників будівництва архітектури, що здаються в експлуатацію, на розвиток інженерно-

транспортної і соціальної інфраструктури селища Гостомель (будівництво 8-ми поверхового 

житлового будинку з прибудинковим критим паркінгом, по вул. Мисливська, 10 та провулку 

Богдана Ступки 2,4,6 в селищі Гостомель) 

5. Про розгляд звернення ТОВ «Парк Таун» щодо укладання договору про залучення коштів 

замовників будівництва архітектури, що здаються в експлуатацію, на розвиток інженерно-

транспортної і соціальної інфраструктури селища Гостомель (будівництво 8-ми поверхового 

житлового будинку№2, по вул. Ковельській, 3-а в селищі Гостомель) 

6. Про розгляд звернення ТОВ «Парк Таун» щодо укладання договору про залучення коштів 

замовників будівництва архітектури, що здаються в експлуатацію, на розвиток інженерно-

транспортної і соціальної інфраструктури селища Гостомель (будівництво 8-ми поверхового 

житлового будинку по провулку Богдана Ступки , 11,13,15 в селищі Гостомель) 
7. Про розгляд звернення ТОВ «Парк Таун» щодо укладання договору про залучення коштів 

замовників будівництва архітектури, що здаються в експлуатацію, на розвиток інженерно-

транспортної і соціальної інфраструктури селища Гостомель (будівництво 8-ми поверхового житлового 

будинку  по провулку Богдана Ступки, 9,11 в селищі Гостомель) 
8. Про розгляд звернення ТОВ «Парк Таун» щодо укладання договору про залучення коштів 

замовників будівництва архітектури, що здаються в експлуатацію, на розвиток інженерно-

транспортної і соціальної інфраструктури селища Гостомель (будівництво 8-ми поверхового житлового 

будинку  по провулку Богдана Ступки  5,7 в селищі Гостомель) 

9. Про розгляд звернення ТОВ «Парк Таун» щодо укладання договору про залучення коштів 

замовників будівництва архітектури, що здаються в експлуатацію, на розвиток інженерно-

транспортної і соціальної інфраструктури селища Гостомель (будівництво 8-ми поверхового 

житлового будинку по провулку Богдана Ступки, 1,3 в селищі Гостомель) 

10. Про прийняття у комунальну власність територіальної громади селища Гостомель 

безгосподарських об’єктів (артсвердловин) 

11. Про прийняття у комунальну власність територіальної громади селища Гостомель  та 

передачу Публічному акціонерному товариству по газопостачанню та газифікації «Київоблгаз» 

на праві господарського відання складових газорозподільної системи 
12. Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету за І квартал 2017р.  

13. Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради № 287-15-VII від 23 грудня 

2016 року «Про умови оплати праці працівників апарату Гостомельської селищної ради та її 

виконавчого комітету». 

 



14. Про  виділення коштів для спів фінансування вартості робіт по об’єкту «Капіитальний 

ремонт дороги по вулиці Свято-Покровська від вулиці Бучанське шосе до річки Рокач в 

селищі Гостомель» 

15. Про виділення коштів для спів фінансування робіт «З поточного середнього ремонту мосту 

через річку Мирча на км 1+800 автомобільної дороги 0101305 Буча-Гостомель-Берестянка-

Мирча-/М-07/, через Баланівку» в розмірі 10% в сумі 232тис 500 грн. 

16. «Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради  
№ 288-15-VII від 23 грудня 2017 року «Про бюджет селища Гостомель на 2017 рік» 
17. Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради №49-03-\/ІІ від 24.12.2016 р. «Про 

затвердження програм місцевого значення селища Гостомель на 2016-2017 роки»  

18. Звіт про роботу та прийняті рішення  виконавчим комітетом Гостомельської  селищної  

ради  у першому півріччі 2017  р. 
19. Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради №907-47-VI від 25.09.2014 року "Про 

надання статусу  «житлового»  будинку-гуртожитку, що знаходиться по вул. Проскурівська, 14 в 

селищі Гостомель Київської області" 

20.  Про  внесення змін до рішення №279-15-\/ІІ від 15.12.2016 р. «Про затвердження Плану 

діяльності з  підготовки  проектів регуляторних актів Гостомельської  селищної ради на 2017 

рік» ( Положення про організацію та проведення ярмаркових заходів, виїзної та виносної 

торгівлі та надання послуг у сфері розваг на території селища Гостомель; Правила розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території селища 

Гостомель.) 

«Про врегулювання земельних відносин» 

21. Про внесення змін до рішення сесії  Гостомельської селищної ради №629-24-Vвід 27 грудня 2007року 

«Про відміну державного акту на право приватної власності на земельну ділянку та рішення виконавчого 

комітету Гостомельської селищної ради за №201 від 12.10.2007року «Про зміну адресного номера житлового 

будинку по вул.Леніна в селищі Гостомель, що належить Попову Ю.Ф.» та внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Гостомельської селищної ради з №159 від 10.11.1995року щодо присвоєння будинку 

порядкового номера будинку №56-а», а саме виключити пункт 3, інші пункти залишити без змін. 

22. Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради від 18.05.2017 року №410-23-

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

ділянки гр. Пасічнику В.А.» для ведення особистого селянського господарства по вул. Лермонтова,18-г в 

частині зміни площі земельної ділянки з 0,0500га на 0,0700га. 

23. Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради від 21.08.2009 року №1134-43-V 

«Про затвердження мирової угоди та про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку» 

виключити слова «Земельну ділянку площею 0,1418га для ведення особистого селянського господарства» 

пункт 3 викласти в такій редакції: 

«п.3.Дати дозвіл гр. Чепорнюк Людмилі Миколаївні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на частину земельної ділянки 

площею 0,1030 га для обслуговування частини жилого будинку, господарських будівель і споруд за 

адресою: селище Гостомель, вул. Кірова,10.» 

24. Про припинення права постійного користування «Гостомельському споживчому товариству» 
земельною ділянкою площею 0,0815га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (кадастровий 

номер 3210945900:01:099:0195) по вул. Кулішова,26 в селищі Гостомель  в зв’язку з продажем майна. 

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

№ ПІБ Адреса земельної ділянки Площа, га 

1. Чамата Валентина Володимирівна сел.Гостомель, вул.Виноградна, 27 0,1000 

2 Мовчун Світлана Вікторівна сел.Гостомель, вул. Свято-Покровська, 350-а 0,0527 

3 Бенедиктович Олена Євгеніївна сел.Гостомель, вул. Городня, 20 0,1000 

4 Побережнюк Лариса Леонідівна сел.Гостомель, вул. Виноградна, 1 0,0574 

5 Яремчук Світлана Миколаївна сел.Гостомель, вул. Абрикосова, 25 0,0984 

6 Побережнюк Галина Василівна сел.Гостомель, вул. Абрикосова, 21 0,1200 

7 Сахневич Олена Анатоліївна сел.Гостомель, вул. Виноградна, 3 0,0800 

8 Мокляк Антон Васильович сел.Гостомель, вул. Городня, 4 0,0530 

9 Пищик Ніна Михайлівна сел.Гостомель, вул. Свято-Покровська,348-д 0,0822 

10 Добрянський Роман Михайлович сел.Гостомель, вул.Залізнична,11 0,1000 

11 Калянов Ігор Юрійович сел.Гостомель, вул. О.Старова,24 0,0800 



12 Гордійчук Роман Іванович сел.Гостомель, вул. Бучанське шосе,1-д 0,0123 

13 Лутченко Сергій Михайлович сел.Гостомель, вул. Блиставицька, 2-є 0,0800 

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

(на місцевості): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27. Про розгляд звернення ТОВ «БІК «Оріон» щодо укладання договору про залучення коштів 

замовників будівництва архітектури, що здаються в експлуатацію, на розвиток інженерно-

транспортної і соціальної інфраструктури селища Гостомель (будівництво багатоквартирного  

житлового будинку  по вул.  Бучанське шосе,14 в селищі Гостомель) 

 

28.  Пропозиція  регламентної комісії  стосовно  
1 Булига Сергій Савович Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 1,9999га у власність для ведення особистого селянського господарства 

по вул.Свято-Покровській 

2 Гончаренко Геннадій Володимирович Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 1,9999га у власність для ведення особистого селянського господарства 

по вул.Свято-Покровській 

а саме:  зняти  у зв’язку з наданням не повного пакету документів. 

 

29. Пропозиція Ю.І.Прилипка стосовно 
1 Булига Сергій Савович Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 1,9999га у власність для ведення особистого селянського господарства 

по вул.Свято-Покровській 

2 Гончаренко Геннадій Володимирович Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 1,9999га у власність для ведення особистого селянського господарства 

по вул.Свято-Покровській 

а саме: відмовити у задоволенні заяв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  ПІП Адреса земельної ділянки Площа, га 

1 Мінелук Василь Володимирович сел. Гостомель, вул. Чернинська, 47 0,1500 

2 Лола Оксана Дмитрівна 

Лола Людмила Дмитрівна 

сел. Гостомель,вул. Свято-Покровська, 186 0,0771 

3 Друзь Артем Сергійович сел. Гостомель,вул. Свято-Покровська, 186/1 0,0693 

4 Гриб Світлана Павлівна  сел. Гостомель, вул. Лісна,6-а 0,0579 

5 Павловський Леонід Володимирович сел. Гостомель, вул. Лісна,6 0,0452 

6 Буряк Вікторія Станіславівна, 

 Шабінська Валентина Дмитрівна 

сел. Гостомель,вул. Ново-Заводська, 44 0,0700 



 

 

Результати поіменного голосування 

 

 

№ 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9 Лінчук Ж.В. за 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 

не 

голосував 

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

12 Марчук Ю.В. не 

голосував 

не 

голосував 

не 

голосував 

не 

голосував 

не 

голосував 

не 

голосував 

не 

голосував 

не 

голосував 

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

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

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

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

17 Поповичук О.М. не 

голосував 

не 

голосував 

за не 

голосував 

за не 

голосував 

не 

голосував 

не 

голосував 

18 Прилипко О.Ю. не 

голосувала 

за не 

голосувала 

не 

голосувала 

не 

голосувала 

не 

голосувала 

не 

голосувала 

не 

голосувала 

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

20 Смолянчук О.О. не 

голосувала 

не 

голосувала 

не 

голосувала 

не 

голосувала 

не 

голосувала 

не 

голосувала 

не 

голосувала 

не 

голосувала 

21 Товстоног О.П. за за не 

голосував 

за за за за за 

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

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

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

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

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

27 Шальман Т.М. за за за за за за за за 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Результати поіменного голосування 

 

 

№ 

 

 

ПІБ депутата  
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 

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

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

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

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

5 Дудник Н.Ю. за за за за не 

голосувала 

за за за 

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

7 Кислиця О.В. за за за за не голосує за за за 

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

9 Лінчук Ж.В. за 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 

не 

голосував 

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

12 Марчук Ю.В. не 

голосував 

не 

голосував 

не 

голосував 

не 

голосував 

не 

голосував 

не 

голосував 

не 

голосував 

не 

голосував 

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

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

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

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

17 Поповичук О.М. не 

голосував 

не 

голосував 

не 

голосував 

не 

голосував 

не 

голосував 

не 

голосував 

не 

голосував 

не 

голосував 

18 Прилипко О.Ю. не 

голосувала 

не 

голосувала 

не 

голосувала 

не 

голосувала 

не 

голосувала 

не 

голосувала 

не 

голосувала 

не 

голосувала 

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

20 Смолянчук О.О. не 

голосувала 

не 

голосувала 

не 

голосувала 

не 

голосувала 

не 

голосувала 

не 

голосувала 

не 

голосувала 

не 

голосувала 

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

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

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

24 Чемерис С.В. за за за за не голосує за за за 

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

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

27 Шальман Т.М. за за за за за за за за 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Результати поіменного голосування 

 

 

№ 

 

 

ПІБ депутата  
17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 Мамчур О.Д. не 

голосував 

не 

голосував 

не 

голосував 

 утрим  утрим   утрим  за  за 

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

12 Марчук Ю.В. не 

голосував 

не 

голосував 

не 

голосував 

 за  за  утрим  за  за 

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

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

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

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

17 Поповичук О.М. не 

голосував 

не 

голосував 

не 

голосував 

 за  утрим  утрим  утрим  утрим 

18 Прилипко О.Ю. не 

голосувала 

за  за  за  за  за  за  за 

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

20 Смолянчук О.О. не 

голосувала 

не 

голосувала 

не 

голосувала 

 за  утрим  утрим   за   за 

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

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

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

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

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

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

27 Шальман Т.М. за за за за за за за за 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Результати поіменного голосування 

 

 

№ 

 

 

ПІБ депутата  
25. 26. 27. 28. 29. 

1 Прилипко Ю.І. за за за проти  за 

2 Гамарник Р.І. за за за утрим за 

3 Діденко В.М. за за за утрим за 

4 Дубас В.В. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

5 Дудник Н.Ю. за за за проти  за 

6 Жабченко С.А. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

7 Кислиця О.В. за за за утрим за 

8 Коваленко Р.В. не голосує  за за утрим за 

9 Лінчук Ж.В. за за за проти за 

10 Мамчур О.Д.  за  за не 

голосував 

 за  утрим 

11 Мамчур С.О. відсутній  відсутній  відсутній відсутній  відсутній  

12 Марчук Ю.В.  за  за не 

голосував 

 за  утрим 

13 Матусяк О.І. за за за проти за 

14 Мілевська З.П. за за за утрим за 

15 Мовчун Т.М. за за за проти за 

16 Паламарчук О.В. за за за проти за 

17 Поповичук О.М.  утрим  утрим не 

голосував 

 за  утрим 

18 Прилипко О.Ю.  за  за  за  утрим  за 

19 Скрябін С.М. за за утрим утрим за 

20 Смолянчук О.О.  за  за не 

голосувала 

 за Не 

голосувала 

21 Товстоног О.П. за за  за за утрим 

22 Туровський А.А. за за утрим утрим утрим 

23 Філіпчук В.В. за за за за за 

24 Чемерис С.В. за за за проти  за 

25 Черінська Н.В. за за за проти за 

26 Чорна О.В. за за за за утрим 

27 Шальман Т.М. за за за проти за 

 

 

 

 

 

Склад лічильної комісії :  Туровський А.А., Чорна О.В., Паламарчук О.В. 

 

І засідання 24 сесії закрито 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


