
 
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 53 

сесії  Гостомельської селищної ради \/ІІ скликання  від   25 липня   2019  р. 

1.Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №771-48-VII від 20.12.2018 

року «Про бюджет селища Гостомель на 2019 рік» 

Рішення № 884-53-VІІ    

2. Про розгляд звернення гр. Коваля В.Ф.  щодо укладання договору про залучення коштів 

замовників будівництва об’єктів архітектури, що здаються в експлуатацію, на розвиток 

інженерно-транспортної інфраструктури селища Гостомель   

Рішення № 885-53-VІІ    

3. Про погодження гр. Ковалю В.Ф. виконання та фінансування робіт з капітального ремонту 

нежитлового приміщення об’єкту за адресою : вулиця Молодіжна,9/1 , селища Гостомель, 

Київської області 

Рішення № 886-53-VІІ    

4. Про внесення змін до рішення ГСР №753-47-\/ІІ від 15.111.2018 р. «Про надання згоди на 

розміщення пункту тимчасового базування бригад екстреної медичної допомоги  Комунального 

закладу Київської обласної ради «Київській   обласний центр екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф» та надання в оренду комунального майна територіальної громади 

селища Гостомель по вулиці Свято-Покровська,109»  
Рішення № 887-53-VІІ    

5. Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №772-48-VІI  від 20 грудня 

2018 року «Про структуру та чисельність працівників апарату селищної ради, її виконавчого 

комітету, фізичної культури і спорту на 2019 рік»  
Рішення № 888-53-VІІ    

6. Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №773-48-VII від 20.12.2018 

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

виконавчого комітету»  

Рішення № 889-53-VІІ    

7. Про затвердження  протоколів засідання конкурсної комісії  по розгляду питання надання в 

оренду комунального майна 

Рішення № 890-53-VІІ    

8. Про продовження строку дії контракту з директором  КП «ГОСТОМЕЛЬ ЖИТЛОІНВЕСТ» 

із Гостомельською селищною радою  

Рішення № 891-53-VІІ    

9. Про підписання угоди між селищем Гостомель (Україна) та містом Ришнов (Румунія) про 

економічне, науково-технічне і культурне співробітництво 

Рішення № 892-53-VІІ    

10.Про врегулювання земельних відносин 

Доповідає : Андросова В.А.  –   головний спеціаліст-землевпорядник 

ВИРІШИЛИ:  

Рішення № 893-53-VІІ   « Про передачу в оренду земельної ділянки  ТОВ «Компанія Трейд Ойл»  

Рішення № 894-53-VІІ   «Про поновлення ТОВ «Сервіс-Центр» терміну дії договору оренди 

земельної ділянки по вул. Остромирській, 69 в селищі Гостомель»  
Рішення № 895-53-VІІ   «Про розробку детального плану території житлової забудови площею 

3,1506 га, яка перебуває в постійному користуванні Концерну «Титан»  



Рішення № 896-53-VІІ   «Про  припинення права оренди земельної ділянки площею 0,0030 га по 

вул. Польовій, 2-а в сел. Гостомель»  
Рішення № 897-53-VІІ   «Про  припинення дії договору оренди земельної ділянки площею 0,0389 

га по вул. Ягідній, 5 (с/т «Прогрес») в сел.  Гостомель гр. Лупановій В.І.»  
Рішення № 898-53-VІІ   «Про внесення змін до рішень Гостомельської селищної ради №238-33-

VІІ від 16.09.2016 року та №267-14-\/ІІ від 24.11.2016 р. «Про надання дозволів на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність» по вул. Береговій та 

пров.  Лазурному в селищі Гостомель, в зв’язку зі зміною схеми та перейменуванням вулиць» на 

ім’я :  гр. Мельник Т.С., Походенко І.А., Мухоїд Н.М., Петренка Д.В., Басюка А.М., Бурки В.І., 

Прокопчук Н.О., Волкової Л.В., Борисюка В.І., Борисюка А.І., Травінського М.О., Поліщук 

Л.Д.,Любенок О.І., Татарчук Г.І., Недашківського С.П.,Струк Є.І.,Тіток О.П., Тіток О.В., Томченко 

В.М., Перехрестенко І.А., Кривець М.В., Метельської Г.Г., Кліменчук Р.В., Денисенко Н.В., Тичини 

О.І., Метельської Є.М., Кислицької К.М., Суботи І.М,, Мельник Н.В., Топольника В.А., Рудзевича 

В.Б., Бабенко Р.П., Гриневич Т.Г., Смолянчук В.О., Закаблукова К.М., Захарченка І.М., Стеценко 

Н.Ю., Прянішнікової М.П., Ковальчук С.І., Савенка П.С., Неровні Л.В., Ярмаченка С.М., 

Миколаївського Ю,О., Мамедової Л.Д., Петрук М.М., Бабій В.А., Денисенка В.І.  

Рішення № 899-53-VІІ   «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд у власність» на ім’я :  гр.  Денисенка А.І., Малишкіної І.О., 

Гомана Д.В., Комаренка Р.В.  

Рішення № 900-53-VІІ   «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража  у власність» на ім’я :  гр. 

Максименка О.П.  

Рішення № 901-53-VІІ   «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для  індивідуального садівництва » (відмовити у наданні дозволу) на 

ім’я :  гр. Католіченко С.В., Самойленка А.В., Ковальова В.М., Лісового А.С., Самойленка В.С., 

Лози О.А., Ігенка Ю.О., Якуненко О.І.  

Рішення № 902-53-VІІ   «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва індивідуального гаража у власність» на ім’я :  гр. Уварової О.О., 

Фраєвич Т.Ю., Ліскова О.О., Роженка І.Ф., Товстенка С.В., Івасюк Т.О., Бебко Т.В., Мілевської З.П., 

Литвин М.В., Московської М.В.  

Рішення № 903-53-VІІ   «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства 

у власність» на ім’я :  гр. Борисюка В.І., Борисюка А.І., Неровні Л.В., Метельської Г.Г., 

Миколаївського Ю.О., Мухоїд Н.М., Кліменчук Р.В., Ярмаченка С.М., Кривець М.В., Струк Є.І., 

Левченка В.І., Білошицької Н.І., Атаманчука О.О., Бабенко Р.П., Недашківського С.П., Томченко 

В.М., Поліщук Л.Д., Прянішнікової М.П., Татарчук Г.І., Смолянчук В.О., Топольника В.А., 

Мартиненко О.І., Любенок О.І., Басюка А.М., Бурки В.І., Стеценко Н.Ю., Ковальчук С.І., Гриневич 

Т.Г., Петренка Д.В., Рудзевича В.Б.  

Рішення № 904-53-VІІ   «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка)» на ім’я :  гр. Якименка О.В., Потапенка О.С., Вернігори А.С., Соколової 

А.В., Білої С.В., Ярової М.І., Черняховського О.Б., Гримуда А.Г., Лівши А.В.   

Рішення № 905-53-VІІ   «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни  цільового 

призначення земельної ділянки» на ім’я :  гр. Радченка Є.А., Губки О.І.  

Рішення № 906-53-VІІ   «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) » на ім’я :  гр. 

Іващенка Б.М., Савлук Л.М., Коваленка І.М., Михальчука О.В.  

Рішення № 907-53-VІІ   «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

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

зі зміною конфігурації для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд» на ім’я :  гр. Єфімович Т.С., Додузінського О.С., Кудіна А.І., Чамати К.А. 



Рішення № 908-53-VІІ   «Про розробку детального плану території кварталу житлової 

забудови з об’єктами громадського призначення орієнтованою площею 4,0 га в районі вулиці 

Варшавської та провулку  Варшавського в селищі Гостомель» на ім’я :  ТОВ «Найкращий 

квартал»  

11. «Про звернення депутатів Гостомельської селищної ради до Київської обласної державної 

адміністрації щодо виділення коштів на будівництво опорної школи в селищі Гостомель» 

Рішення № 909-53-VІІ    

12. «Про надання згоди комунальному підприємству «Гостомельінвестбуд» Гостомельської 

селищної ради на укладання договору суборенди з ТОВ «БІК «АЛЬФА ІНВЕСТМЕНТС» 

земельна ділянка по вулиці Б.Хмельницького,2-е (0,7228 га) 

Рішення № 910-53-VІІ    

13. «Про надання згоди комунальному підприємству «Гостомельінвестбуд» Гостомельської 

селищної ради на укладання договору суборенди з ТОВ «БІК «АЛЬФА ІНВЕСТМЕНТС» 

земельна ділянка по вулиці Б.Хмельницького,2-д (4,0213 га) 

Рішення № 911-53-VІІ    

14. «Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №777-48-\/ІІ від 

20.12.2018 р. «Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Гостомельської селищної ради на 2019 р.» 

Рішення № 912-53-VІІ    

15. «Про безоплатне прийняття – передачу в комунальну власність територіальної громади 

селища Гостомель зовнішніх та внутрішніх електромереж житлового будинку по вул. 

Остромирська,67 з подальшою передачею на баланс КП «УЖКГ «Гостомель»» 

Рішення № 913-53-VІІ    

 16. «Про передачу матеріальних цінностей (артсвердловин) на баланс КП «УЖКГ 

«Гостомель»» 

Рішення № 914-53-VІІ    

 

СЕСІЮ  ЗАКРИТО. 

 

Головуючий                                                                        Прилипко Ю.І.  

 Селищний голова 

 

Секретаріат                                                                        О.В. Кислиця, О.В. Чорна 

                                                                                     Депутати Гостомельської селищної  ради 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



П”ЯТДЕСЯТ  ТРЕТЯ   СЕСІЯ  CЬОМОГО СКЛИКАННЯ  
ПРОТОКОЛ СЕСІІ від   25  липня   2019  р 

1.Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №771-48-VII від 20.12.2018 року «Про 

бюджет селища Гостомель на 2019 рік»:  

- Перерозподіл бюджетних призначень: зменшити з капітального рансферту КП "УЖКГ "Гостомель" на 

«Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Бучанське шосе від №32 до №58   збільшити на 

будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Бучанське шосе від №32 до №58  (30 000) 

- Капітальний ремонт дороги по вул. Свято - Покровська від мосту через р. Рокач до Варшавської траси в 

сел. Гостомель Київської     області . Розділ «Організація дорожнього руху (45 000) 

- Капітальний ремонт дороги по вул. Дніпровська в сел. Гостомель Київської  області . Розділ «Організація 

дорожнього руху" (10 000) 

- Капітальний ремонт дороги по вул. Пушкіна в сел. Гостомель Київської  області . Розділ «Організація 

дорожнього руху" (10 000) 

- Капітальний ремонт дороги по вул. Свято - Покровська від №310 до №326  в сел. Гостомель Київської  

області . Розділ «Організація дорожнього руху" (10 000) 

- Капітальний ремонт дороги по пров. між вул. Ярова №64 та вул. Вишнева №65-б в сел. Гостомель 

Київської обл. в т.ч. проектування  (190 000) 

- Капітальний ремонт тротуару по вул. Ювілейна від вул. Ватуніна до буд. №16 в сел. Гостомель Київської 

обл. в т.ч. проектування  (223  000) 

- Капітальний ремонт тротуару по вул. Рекунова від вул. Пушкіна до вул. Бучанське шосе в сел. Гостомель 

Київської обл. в т.ч. проектування  (299 000) 

- Капітальнимй ремонт зливової каналізації по вул. Свято - Покровська в сел. Гостомель Київської обл. в т. 

ч. Проектування  (40 000) 

- Капітальнимй ремонт зливової каналізації по вул. Пушкіна в сел. Гостомель Київської обл. в т. ч. 

Проектування  (50 000) 

- Будівництво дитячого спортивного майданчика біля ЗОШ І ст.№16 в сел. Гостомель Київської обл. в т.ч. 

проектування  (55 100) 

- Перозподіл коштів громадського бюджету  (з КЕКВ 2210 на КЕКВ 2240 18 000) 

- Подання депутата округу №6 Філіпчука В.В. щодо фінансування об"єкту "Будівництво дитячого 

спортивного майданчика по вул. Лісова в сел. Гостомель Київської обл. в т.ч. проектування  (132 526) 

- Подання депутата округу №5  Мілевської З.П. щодо фінансування об"єкту "Будівництво дитячого  

майданчика по вул. Нова в сел. Гостомель Київської обл. в т.ч. проектування  (80 тис) 

- Подання КП УЖКГ "Гостомель" щодо виділення коштів для геологорозвідувальних робіт на дитячому 

майданчику по вул. Пушкіна,3 в сел. Гостомель  (10 000) 

- Подання депутата округу №1 Прилипко О.Ю. щодо передбачення коштів на ремонт частини дороги по 

вул. Центральна №39-а,№12,№14 (30 тис) 

- Субвенція з м.Ірпеня (згідно із рішенням ІМР №5316-69-\/ІІ від 18.06.2019 р. Капітальний трансферт КП 

«УЖКГ «Гостомель на Капітальний ремонт сходів Ірпінської ЗОШ  І-го ступеня №15 по вулиці 

Молодіжна,9/1 в селищі Гостомель Київської області») (295 000) 

- перерозподіл щодо сплати пенсійному фонду (14 000) 

(рішення прийнято) 

2.Про розгляд звернення гр. Матюшенко С.В. щодо укладання договору про залучення коштів замовників 

будівництва об’єктів архітектури, що здаються в експлуатацію, на розвиток інженерно-транспортної 

інфраструктури селища Гостомель  (повідомлення про початок робіт по будівництву житлового 

будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями по вул. Вереснева,22(рішення не прийнято) 
3.Про розгляд звернення гр. Коваля В.Ф.  щодо укладання договору про залучення коштів замовників 

будівництва об’єктів архітектури, що здаються в експлуатацію, на розвиток інженерно-транспортної 

інфраструктури селища Гостомель  (буд-во житлового багатоквартирного будинку загальної площею 

1 307 кв.м  по об’єкту за адресою ; сел. Гостомель , вул.Молодіжна,11-в (опосередкована вартість 

618 728,86) (рішення прийнято) 

4.Про погодження виконання робіт з капітального ремонту об’єкту  комунальної власності за адресою 

: вулиця Молодіжна,9/1 (зош №15) гр. Ковалю В.Ф.  (рішення прийнято) 

5. Про внесення змін до рішення ГСР №753-47-\/ІІ від 15.111.2018 р. «Про надання згоди на розміщення 

пункту тимчасового базування бригад екстреної медичної допомоги  Комунального закладу Київської 

обласної ради «Київській   обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» та 

надання в оренду комунального майна територіальної громади селища Гостомель по вулиці Свято-

Покровська,109» (рішення прийнято) 



 
 

6. Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №772-48-VІI  від 20 грудня 2018 року 

«Про структуру та чисельність працівників апарату селищної ради, її виконавчого комітету, фізичної 

культури і спорту на 2019 рік» (рішення прийнято) 

7.Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №773-48-VII від 20.12.2018 року «Про 

умови оплати праці працівників апарату Гостомельської селищної ради та її виконавчого комітету» 

(рішення прийнято) 

8. Про затвердження протоколів засідання конкурсної комісії  по розгляду питання надання в оренду 

(об’єкт: перукарня по вулиці Мирна,12) (рішення прийнято) 

9. Про внесення змін до Статуту КП «УЖКГ «Гостомель» (питання знято з розгляду) 

10. Про продовження дії строку контракту директора КП «ГОСТОМЕЛЬ ЖИТЛОІНВЕСТ» Дубас В.В. 

із Гостомельською селищною радою (рішення прийнято)(укласти контракт на один рік) 

11. Про підписання угоди між селищем Гостомель (Україна) та містом Ришнов (Румунія) про 

економічне, науково-технічне і культурне співробітництво(рішення прийнято) 

 

- Про врегулювання земельних відносин 

12.Про надання ТОВ «Компанія Трейд Ойл» 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. (рішення прийнято) 

13.Про поновлення ТОВ «Сервіс-Центр» терміну дії договору оренди земельної ділянки загальною 

площею 0,4263 га по вул. Остромирській, 69 в селищі Гостомель терміном на 5 років. (рішення прийнято) 

14.Про надання дозволу на розробку детального плану території на земельній ділянці площею 3,1506 

га, яка перебуває в постійному користуванні Концерну «Титан». (рішення прийнято) 

15.Про припинення дії договору оренди земельної ділянки площею 0,0030 га по вул. Польовій, 2-а в 

сел. Гостомель, в зв’язку зі смертю орендаря ФОП Пісоцького О.Д. (рішення прийнято) 

16.Про припинення дії договору оренди земельної ділянки площею 0,0389 га по вул. Ягідній, 5 (с/т 

«Прогрес») в сел.  Гостомель гр. Лупановій В.І., в зв’язку з продажем майна. (рішення прийнято) 

17.Про внесення змін до рішень Гостомельської селищної ради №238-33-VІІ від 16.09.2016 року «Про 

надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність» по 

вул. Береговій та пров.  Лазурному в селищі Гостомель, в зв’язку зі зміною схеми та перейменуванням 

вулиць. (рішення прийнято) 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд: 
18/1 Малишкіна Інеса Олексіївна сел. Гостомель, вул. Степова,33-д 0,0175 

18/2 Гоман Дмитро Вікторович сел. Гостомель, вул. Дачна, 63-б 0,0592 

18/3 Бахмачук Антоніна Кирилівна сел. Гостомель, вул. Некрасова, 1-е 0,0654 

18/4 Денисенко Андрій Іванович сел. Гостомель, вул. Дніпровська, 115-б 0,0863 

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

будівництва індивідуального гаража:  

1 Максименко Олександр Петрович   сел. Гостомель, вул. Рекунова, 9-г/гар.№25 0,0042 

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

ведення садівництва: (відмовити у наданні дозволу) 

20/

1 

Самойленко Артем 

Володимирович 

сел. Гостомель(в межах вул. Берегової та 

пров.  Лазурного) 

0,1200 

20/

2 

Якуненко Ольга Іванівна сел. Гостомель(в межах вул. Берегової та 

пров.  Лазурного) 

0,1200 

20/

3 

Ковальов Віктор Михайлович сел. Гостомель(в межах вул. Берегової та 

пров.  Лазурного) 

0,1200 

20/

4 

Ігенко Юрій Олександрович 

(згідно рішення суду) 

сел. Гостомель 

(в межах вул. Берегової та пров.  Лазурного) 

0,1200 

20/

5 

Католіченко Світлана Василівна 

(згідно рішення суду) 

сел. Гостомель 

(в межах вул. Берегової та пров.  Лазурного) 

0,1200 



20/

6 

Лісовий Анатолій Сергійович 

(згідно рішення суду) 

сел. Гостомель 

(в межах вул. Берегової та пров.  Лазурного) 

0,1200 

20/

7 

Самойленко Володимир 

Сергійович 

(згідно рішення суду) 

сел. Гостомель 

(в межах вул. Берегової та пров.  Лазурного) 

0,1200 

20/

8 

Лоза Олександр Андрійович 

(згідно рішення суду) 

сел. Гостомель 

(в межах вул. Берегової та пров.  Лазурного) 

0,1200 

 

 

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

будівництва індивідуального гаража:   

21/1 Роженок Іван Федорович сел. Гостомель, вул. Б. Хмельницького, 2-

а/гар.№3 

0,0100 

21/2 Литвин Марія Василівна сел. Гостомель, вул. Б. Хмельницького, 2-а/ гараж 

№23 

0,0100 

21/3 Товстенко Сергій Васильович сел. Гостомель, вул. Вишнева, 75-б 0,0100 

21/4 Бебко Тетяна Василівна сел. Гостомель, вул. Вишнева, 75-в 0,0100 

21/5 Лісков Олександр Олексійович сел. Гостомель, вул. Нова, 3-г/гар.№2 0,0024 

21/6 Івасюк Тетяна Олегівна сел. Гостомель, вул. Кулішова, 26-д 0,0043 

21/7 Уварова Ольга Олександрівна сел. Гостомель, вул. Рекунова, 3, гараж №1 0,0024 

21/8 Мілевська Зоя Петрівна сел. Гостомель, вул. Рекунова, 3, гараж №2 0,0024 

21/9 Московська Марина Вікторівна сел. Гостомель, вул. Рекунова, 3, гараж №3 0,0024 

21/10 Фраєвич Тетяна Юріївна сел. Гостомель, вул. Рекунова, 3, гараж №4 0,0024 

22.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства: 
22/1 Левченко Віктор Іванович сел. Гостомель, вул. Берегова, 1-б 0,0483 
22/2 Білошицька Надія Іванівна сел. Гостомель, вул. Берегова, 1-в 0,0482 

22/3 Атаманчук Олександр 

Олександрович 

сел. Гостомель, вул. Берегова, 5 0,0482 

22/4 Петренко Дмитро Вікторович сел. Гостомель, вул. Берегова, 8 0,0493 

22/5 Мартиненко Олена Іванівна сел. Гостомель, вул. Берегова, 9 0,0483 
22/6 Басюк Анатолій Михайлович сел. Гостомель, пров. Лазурний, 4 0,0589 
22/7 Рудзевич Володимир Борисович сел. Гостомель, пров. Лазурний, 6 0,0495 

22/8 Любенок Олександр Іванович сел. Гостомель, пров. Лазурний, 8-а 0,0443 
22/9 Гриневич Тетяна Григорівна сел. Гостомель, пров. Лазурний, 9 0,0493 

22/10 Мухоїд Надія Михайлівна сел. Гостомель, пров. Лазурний, 10 0,0442 
22/11 Ярмаченко Сергій Михайлович сел. Гостомель, пров. Лазурний, 12 0,0442 
22/12 Миколаївський Юрій 

Олексійович 

сел. Гостомель, пров. Лазурний, 18 0,0442 

22/13 Томченко Валентина Михайлівна сел. Гостомель, пров. Лазурний, 20 0,0589 
22/14 Бурка Вадим Іванович сел. Гостомель, пров. Лазурний, 22 0,0442 

22/15 Прянішнікова Майя Петрівна сел. Гостомель, пров. Лазурний, 14 0,0442 
22/16 Метельська Галина Григорівна сел. Гостомель, пров. Лазурний, 34 0,0442 

22/17 Неровня Лариса Вікторівна сел. Гостомель, пров. Лазурний, 40 0,0886 
22/18 Борисюк Андрій Іванович сел. Гостомель, пров. Лазурний, 32 0,0442 
22/19 Кривець Марія Валентинівна сел. Гостомель, пров. Лазурний, 42 0,0443 

22/20 Струк Євдокія Іванівна сел. Гостомель, пров. Лазурний, 11 0,0493 



22/21 Борисюк Віталій Іванович сел. Гостомель, пров. Лазурний, 30 0,0442 
22/22 Бабенко Раїса Павлівна сел. Гостомель, пров. Лазурний, 5 0,0493 
22/23 Топольник Віктор Анатолійович сел. Гостомель, пров. Лазурний, 16 0,0442 

22/24 Татарчук Галина Іванівна сел. Гостомель, пров. Лазурний, 28 0,0589 
22/25 Смолянчук Вікторія Олегівна сел. Гостомель, пров. Лазурний, 26 0,0589 

22/26 Стеценко Наталія Юріївна сел. Гостомель, вул. Берегова, 20 0,0493 
22/27 Ковальчук Степанида Іванівна сел. Гостомель, вул. Берегова, 18 0,0493 

22/28 Поліщук Лариса Дмитрівна сел. Гостомель, вул. Берегова, 16 0,0410 
22/29 Кліменчук Рафаліна Вікторівна сел. Гостомель, вул. Берегова, 21 0,0442 
22/30 Недашківський Сергій Петрович сел. Гостомель, вул. Берегова, 25 0,0495 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): 
23/1 Ярова Маріанна Іванівна сел. Гостомель, вул. Дачна, 69-г 0,0650 

23/2 Біла Світлана Володимирівна сел. Гостомель, вул. Ярмаркова, 20 0,1500 

23/3 Якименко Олександр Васильович сел. Гостомель, вул. Степова, 31-б 0,0450 

23/4 Соколова Аріна Володимирівна сел. Гостомель, вул. Блиставицька, 15 0,1000 

23/5 Вернигора Андрій Сергійович сел. Гостомель, вул. Варшавська, 23 0,0763 

23/6 Лівша Андрій Володимирович сел. Гостомель, вул. Варшавська, 27 0,0763 

23/7 Потапенко Олександр Сергійович сел. Гостомель, вул. Варшавська, 47 0,0764 

23/8 Гримуд Андрій Геннадійович сел. Гостомель, вул. Варшавська, 25 0,0763 

23/9 Черняховський Олександр Борисович сел. Гостомель, вул. Леонтовича, 31-в 0,0541 

24.Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни  цільового призначення земельної 

ділянки:   
24/1 Радченко Євген Анатолійович сел. Гостомель, вул. Південна, 4-в 0,1310 Зміна з ОСГ на БОЖБ 

24/2 Губка Олена Ігорівна сел. Гостомель, вул. Абрикосова, 19 0,1000 Зміна з ОСГ на БОЖБ 

25.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості):   

25/1 Іващенко Борис Миколайович сел. Гостомель, вул. Некрасова, 1-ж 0,1200 

25/2 Коваленко Ігор Миколайович сел. Гостомель, вул. Пушкіна, 22 0,1370 

25/3 Савлук Людмила Миколаївна сел. Гостомель, вул. Ново-Заводська, 1 0,1163 

25/4 Михальчук Олександр Васильович сел. Гостомель, вул. Ярова, 283 0,1500 

26. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) зі зміною конфігурації для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд: 

26/1 Додузінський Олександр Сергійович сел. Гостомель, вул. Варшавська, 1 0,0869 

26/2 Чамата Катерина Анатоліївна сел. Гостомель, вул. Варшавська, 3 0,0869 

26/3 Єфімович Тетяна Сергіївна сел. Гостомель, вул. Варшавська, 5  0,0868 

26/4 Кудін Анатолій Ігнатович сел. Гостомель, вул. Варшавська, 7  0,0869 

27. Про надання дозволу ТОВ «Найкращий квартал» на розроблення детального плану 

забудови території орієнтовною площею 4,0 га по вул. Варшавській в селищі Гостомель. 

(рішення прийнято) 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд: 

1 Комаренко Роман 

Володимирович 

сел. Гостомель, вул. Некрасова 0,0700 

29. Про надання дозволу на укладання договору суборенди КП «Гостомельінвестбуд» ГСР та ТОВ 

«БІК «Альфа ІНВЕСТМЕНТС» на земельну ділянку площею 0,7228 га та 4,0213 га по вулиці 

Б.Хмельницького (рішення прийнято) 



30. Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №777-48-VІI  від 20 грудня 2018 

року «Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Гостомельської 

селищної ради на 2019 рік (рішення прийнято) 

31. Про прийняття в комунальну власність територіальної громади с. Гостомель зовнішніх та 

внутрішніх електромереж житлового будинку по вул. Остромирська,67 

32. Про передачу матеріальних цінностей (артсвердловин) на баланс КП «УЖКГ «Гостомель» 

 

Результати поіменного голосування 

 

№ 

 

ПІБ депутата  1. 2. 3. 4. 5. 6  7  

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

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

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

4 Дубас В.В. за утрим за за за за за 

5 Скуратівська Н.Ю. за утрим за за за за не голосує 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20 Скрябін С.М. за утрим за за за за утрим 

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

22 Товстоног О.П.   відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

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

24 Філіпчук В.В. за утрим за за за за за 

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

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

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

  «За»  -20 «За»  -1 «За»  -20 «За»  - 21 «За»  - 20 «За»  -19 «За»  -14 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Результати поіменного голосування 

 

№ 

 

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

1 Прилипко Ю.І. за  за за за за за 

2 Гамарник Р.І. за  за за за за за 

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

4 Дубас В.В. за  не голосує за утрим за утрим 

5 Жабченко С.А. за  за за за за за 

6 Кислиця О.В. за  за за за за за 

7 Коваленко Р.В. за  за за за за за 

8 Лінчук Ж.В. за  за за за за за 

9 Мамчур О.Д. відсутній  за утрим утрим за утрим 

10 Мамчур С.О. відсутній  відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

11 Марчук Ю.В. за  за відсутній утрим за утрим 

12 Матусяк О.І. за  за за за за за 

13 Мілевська З.П. за  за за за за за 

14 Мовчун Т.М. за  за за за за за 

15 Паламарчук О.В. за  за за за за за 

16 Писанка Є.О. за  за за за за за 

17 Поповичук О.М. за  за за за за за 

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

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

20 Скуратівська Н.Ю. за  проти за за за за 

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

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

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

24 Філіпчук В.В. за  за за за за за 

25 Чемерис С.В. за  за за за за за 

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

27 Шальман Т.М. відсутня  за утрим утрим за утрим 

  «За»  -18 знято «За»  -23 «За»  - 17 «За»  - 15 «За»  -23 «За»  -15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Результати поіменного голосування 

 

№ 

 

ПІБ депутата  15. 16. 17. 18/1. 18/2. 18/3.  18/4.  

1 Прилипко Ю.І. за за за за за за за 

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

3 Діденко В.М. за за за за за за за 

4 Дубас В.В. за за за за за за за 

5 Жабченко С.А. за за за за за за за 

6 Кислиця О.В. за за за за за утрим 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 О.Д. за утрим за за за відсутній відсутній 

10 Мамчур С.О. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

11 Марчук Ю.В. за за за за за за за 

12 Матусяк О.І. за за за за за утрим за 

13 Мілевська З.П. за за за за за утрим за 

14 Мовчун Т.М. за за за за за за за 

15 Паламарчук О.В. за за за за за проти за 

16 Писанка Є.О. за за за за за утрим за 

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

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

19 Скрябін С.М. за за за за за за за 

20 Скуратівська Н.Ю. за за за за за утрим за 

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

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

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

24 Філіпчук В.В. за за за за за утрим за 

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

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

27 Шальман Т.М. за за за за за за за 

  «За»  -24 «За»  -22 «За»  -26 «За»  - 24 «За»  - 24 «За»  -13 «За»  -21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Результати поіменного голосування 

 

№ 

 

ПІБ депутата  19. 20. 21. 22. 23. 24/1.  24/2.  

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 Жабченко С.А. за за за за за за за 

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 не голосує 

9 Мамчур О.Д. відсутній відсутній відсутній не голосує відсутній відсутній відсутній 

10 Мамчур С.О. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

11 Марчук Ю.В. за за за за за за за 

12 Матусяк О.І. за за за за за за за 

13 Мілевська З.П. за за не голосує за за за за 

14 Мовчун Т.М. за за за за за за за 

15 Паламарчук О.В. за за за за за за за 

16 Писанка Є.О. за за за за за за за 

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

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

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

20 Скуратівська Н.Ю. за відсутня за за за за за 

21 Смолянчук О.О. відсутня відсутня відсутня не голосує відсутня відсутня відсутня 

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

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

24 Філіпчук В.В. за за за за за за за 

25 Чемерис С.В. за за за за за за за 

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

27 Шальман Т.М. за за за за за за за 

  «За»  -21 «За»  -20 «За»  -26 «За»  - 24 «За»  - 21 «За»  - 19 «За»  -20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Результати поіменного голосування 

 

№ 

 

ПІБ депутата  25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 

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 утрим не голосує утрим утрим за за за 

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

5 Жабченко С.А. за за за за за за за за 

6 Кислиця О.В. за за за за за за за за 

7 Коваленко Р.В. за за за за за за за за 

8 Лінчук Ж.В. за утрим утрим проти за за   

9 Мамчур О.Д. відсутній не голосує не голосує не голосує не голосує відсутній відсутній відсутній 

10 Мамчур С.О. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

11 Марчук Ю.В. за утрим утрим не голосує утрим утрим за за 

12 Матусяк О.І. за за за за за за за за 

13 Мілевська З.П. за за за за за за за за 

14 Мовчун Т.М. за за за за за за за за 

15 Паламарчук О.В. за за за за за за за за 

16 Писанка Є.О. за за за за за за за за 

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

18 Прилипко О.Ю. відсутня утрим утрим не голосує не голосує відсутня відсутня відсутня 

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

20 Скуратівська Н.Ю. за за за за за за за за 

21 Смолянчук О.О. відсутня не голосує не голосує не голосує не голосує відсутня відсутня відсутня 

22 Товстоног О.П. відсутній утрим утрим не голосує не голосує відсутній відсутній відсутній 

23 Туровський А.А. за не голосує не голосує проти утрим утрим відсутній відсутній 

24 Філіпчук В.В. за за за за за за за за 

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

26 Чорна О.В. відсутня не голосує утрим не голосує не голосує відсутня відсутня відсутня 

27 Шальман Т.М. за не голосує утрим проти за проти відсутня відсутня 

  «За»  -21 «За»  -14 «За»  -14 «За»  - 14 «За»  - 17 «За»  - 17 «За»  -19 «За»  -19 

 

 

Засідання 53  сесії закрито. 

 

Головуючий : Прилипко Ю.І – селищний голова 

Секретаріат : Кислиця О.В. , Чорна О.В. 

 

Лічильна комісія : Лінчук Ж.В.,Скуратівська Н.Ю.,Марчук Ю.В. 

 

 

 
 



 


