
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 11  сесії  Гостомельської селищної ради VІІ скликання, які були прийняті на 

засіданні  18   серпня   2016  року :                                                   

ПРОТОКОЛ СЕСІЇ : 

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

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

Доповідає : Сластьоненко Л.П. –   В.о.начальника  відділу обліку та звітності 

Рішення № 206-11-VІІ   

2. Про надання Публічному акціонерному товариству по газопостачанню та газифікації 

«Київоблгаз» на праві господарського відання складових газорозподільної системи ( по 

заяві фізичної особи Остапенко Н.А.)   

Доповідає : Сластьоненко Л.П. –   В.о.начальника  відділу обліку та звітності 

Рішення № 207-11-VІІ   

3. Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради № 31- 03-VII від 17 

грудня 2015року «Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів Гостомельської селищної ради на 2016 рік» 

Доповідає : Сластьоненко Л.П. –   В.о.начальника  відділу обліку та звітності 

Рішення № 208-11-VІІ   

4.  Про врегулювання земельних відносин 

Доповідають : Качуренко  Ю.Л. – головний спеціаліст-землевпорядник  селищної ради 

                         Єрмолаєв В.А. – головний архітектор селища 

ВИРІШИЛИ:  
Рішення № 209-11 -VІІ  «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність» на ім’я : гр. Діденко С.В., Карєва В.П., Свищенко 

Г.І., Гапон В.В., Назаренко Л.А., Лаптєва А.М., Бортник О.М.  

Рішення № 210-11 -VІІ  «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність» на ім’я : гр. Журби Н.І., Борисової Л.В.,  Казди М.В., Макушенко Н.О., 

Хмарського В.О., Орещенка  О.М., Якунькіна О.Б., Яблонської А.Ю., Тимовського О.В., 

Клоченко Л.І., Губці О.І.  

Рішення № 211-11 -VІІ  «Про відміну рішень селищної ради» на ім’я  АТ «Ветропак 

Гостомельський склозавод»   

Рішення № 212-11 -VІІ  «Про безоплатну передачу у приватну  власність земельної ділянки  гр. 

Букреєву В.В.»   

Рішення № 213-11 -VІІ  «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

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

оренди» на ім’я : ПП «Лакі»  

Рішення № 213-11 -VІІ  «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

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

коистування» на ім’я : ДП «Антонов»  

Рішення № 214-11 -VІІ  «Про надання дозволу Національної гвардії України на проведення 

інвентаризації земельних ділянок в селищі Гостомель»   

Рішення № 215-11-VІІ  «Про внесення змін до рішень Гостомельської селищної ради » на ім’я : 

гр.  Осецького С.Г.,   

Рішення № 216-11-VІІ  «Про внесення змін до рішень Гостомельської селищної ради  № 157-

08-\/ІІ від 19.05.2016 р.,  № 170-08-\/ІІ від 31.05.2016 р. щодо дозволу  на розробку детального 

плану для будівництва об’єктів житлово – комунального призначення, житлового будинку з 

вбудовано – прибудованими приміщеннями та садибної забудова  орієнтовною площею 3,8 га 

по вул. Свято – Покровській, № 216 та  № 220-а в   сел.  Гостомель»   



5. Про  створення комісії з питань прийняття на баланс у комунальну власність 

територіальної громади селища Гостомель безгосподарських бойлерних та теплових мереж 

житлового масиву в межах вулиць Бучанське шосе, Рекунова, Пушкіна та Ново-Заводська 

 Доповідає : Чернуха В.В. –   головний спеціаліст-юрист 

Рішення № 217-11-VІІ    

6. Про проведення звітів депутатів селищної ради 

 Доповідає : Чернуха В.В. –   головний спеціаліст-юрист 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 218-11-VІІ   по даному питанню додається 

   7. Про  звернення депутатів Гостомельської селищної ради  до Народного депутата України 

Гаврилюка Михайла Віталійовича та публічного акціонерного товариства «Київобленерго» 

щодо якості електропостачання населення по вулиці  Ярова в селищі Гостомель 

   Про  звернення депутатів Гостомельської селищної ради  до Народного депутата України 

Гаврилюка  Михайла Віталійовича та Державного агентства автомобільних доріг 

України щодо вжиття заходів по ремонту автомобільного мосту через річку  Рокач  в 

селищі Гостомель 

 Доповідає : Чернуха В.В. –   головний спеціаліст-юрист 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 219-11-VІІ    

8. Про  відміну   рішення Гостомельської селищної  ради №145-07-\/ІІ  від 21.04.2016 . «По 

дозвіл на поїзд вантажних автотранспортних засобів по вулицям селища Гостомель» 

Доповідає : Саєнко В.М. –   заступник селищного голови 

Рішення № 220-11-VІІ    

 

СЕСІЮ  ЗАКРИТО. 

 

 

Головуючий                                                            О.В.Кислиця  

                                                                                  Секретар  ради 

Секретаріат :                                                       Чорна О.В.  

                                                                      Депутат Гостомельської селищної  ради 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОСТОМЕЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ   СЬОМОГО   СКЛИКАННЯ  

                                        

                             від 18.08 2016 р. 

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

2015 року „Про бюджет селища Гостомель на 2016 р.” 

2. Про прийняття до комунальної власності сел. Гостомель газопроводу від фізичної особи 

Остапенко Н.А. з подальшою передачею у господарське відання ПАТ «Київоблгаз».  

3. Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради № 31- 03-VII від 17 грудня 

2015року «Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Гостомельської селищної ради на 2016 рік» 

4. Про створення комісії з питань прийняття-передачі на баланс селищної ради без господарських 

об’єктів та затвердження її складу.       

5. Про проведення звітів депутатів селищної ради 

«Про врегулювання земельних відносин» 

6. Про надання дозволу виготовлення проекту відведення  земельної  ділянки у власність для ОСГ 

№ ПІП Адреса земельної ділянки Площа 

1 Бортник Олена Михайлівна Вул. Вишнева 0,1400 

2 Гапон Володимир Вікторович Вул. Залізнична, 33-а 0,0500 

3 Лаптєв Анатолій Миколайович Вул. Ярова, 174-б 0,1095 

4 Свищенко Ганни Іванівна Вул. Залізнична, 53 0,0500 

5 Карєв Валерій Павлович Вул. Свято – Покровська, 302 0,0268 

6 Назаренко Любов Андріївна Вул. Остромирська, 34-в 0,1110 

7 Діденко Світлана Василівна В р-н. вул. Південна 0,0500 

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

№ ПІП Адреса земельної ділянки Площа 

1 Тимовський Олег Васильович Вул. Героїв України, 10      0,0814 

2 Журба Надія Ігорівна Вул. Свято – Покровська, 354  ОСГ      0,1434 

3 Борисова Людмила Василівна Вул. Свято – Покровська, 360-г  ОСГ      0,1000 

4 Казда Михайло Володимирович Вул. Виноградна, 23   ОСГ      0,1000 

5 Макушенко Надія Олександрівна Вул. Гостомельське шосе, 9-б      0,1500 

6 Клоченко Людмила Іванівна Вул. Гостомельське шосе, 9-в      0,1500 

7 Яблонська Анна Юріївна Пров. Чернинський, 35-в    ОСГ      0,1500 

8 Якунькін Олексій Борисович Вул. Свято – Покровська, 354-а  ОСГ      0,0800 

9 Хмарський Володимир Олегович Вул. Виноградна, 17-а      0,1079 

10 Губка Олена Ігорівна Вул. Соборна, 13      0,1000 

11 Орещенко Олексій Миколайович Вул. Козацька, 18      0,1500 

8. Про відміну  рішення Гостомельської селищної ради № 89 – 05 - \/ІІ від 18.02.2016 року «Про 

поновлення дії договору оренди на земельну ділянку» пл. Рекунова, 2 в сел. Гостомель у зв’язку із 

тим, що дана територія входить в державний акт на право приватної власності. 

9. Про передачу земельної ділянки у власність кадастровий номер 3210945900:01:011:1125 

№ ПІП Адреса земельної ділянки Площа 

1 Букрєєв Василь Васильович Вул. Свято – Покровська, 64-а      0,0603 



10. Про погодження щодо виготовлення технічної документації на встановлення та відновлення 

меж земельної ділянки. 

№ ПІП Адреса земельної ділянки Площа 

1 ДП « Антонов» сел. Гостомель 194,19; 0,45; 1,89 

11. Про внесення змін до  рішення Гостомельської селищної ради № 139-07-\/ІІ від 21.04.2016 року «про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Осецькому С.Г.» по вул. Свято - Покровська, 350 - в в сел. Гостомель, щодо площі, а саме змінити з 

0,1200 га на 0,1292 га (в зв’язку з уточненням площі). 

12.  Про надання дозволу на проведення інвентаризації земельної ділянки з метою отримання даних для 

виготовлення акту на право постійного користування Національній Гвардії України по вул. 

Проскурівська  в сел.. Гостомель. 

13.  Про дозвіл на виготовлення технічної документації на встановлення та відновлення меж земельної 

       ділянки площею 1,2 га з метою присвоєння кадастрового номеру ПП «Лакі» по вулиці Свято-

Покровська,1-б в с. Гостомель 

14. Розгляд подання начальника відділу містобудування та архітектури Єрмолаєва В.А. внесення змін до 

рішень  № 157-08-\/ІІ від 19.05.2016 року  та до рішення № 157-08-\/ІІ від 31.05.2016 року об’єднавши 

їх в одне рішення  та додавши прилеглу територію, яка є прилеглою для садибної забудови надавши 

дозвіл  на розробку детального плану для будівництва об’єктів житлово – комунального призначення, 

житлового будинку з вбудовано – прибудованими приміщеннями та садибної забудова  орієнтовною 

площею 3,8 га по вул. Свято – Покровській, № 216 та  № 220-а в   сел.  Гостомель 

15. Про відміну рішення Гостомельської селищної ради №145-07-\/ІІ від 21 квітня 2016 року «Про дозвіл 

на проїзд вантажних автотранспортних засобів» для автомобілів ПП «Автомагістраль» по вулиці 

Свято-Покровська. 

16. Про звернення до народного депутата України Гаврилюка М.В.  щодо ремонту аварійної ділянки 

дороги між селищем Гостомель та містом Буча (р-н Баланівка) та звернення до РЕМу щодо 

незадовільного енергопостачання в селищі  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результати поіменного голосування 

№ ПІБ депутата  Питання порядку денного 

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

1 Прилипко Ю.І.         

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

3 Діденко В.М. за за за за за Не 

голосував 
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. за за за за за за за за 

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. за за за за за утрим. за за 

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

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

17 Поповичук О.М. Не 

голосував 
за за за за за за за 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

Лічильна комісія:  Філіпчук Володими Васильович 

                 Мілевська Зоя Петрівна  

                           Мовчун Тарас Миколайович 

 

 

 



Результати поіменного голосування 

№ ПІБ депутата  

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

1 Прилипко Ю.І.         

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

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. за за за за за за за за 

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. за за за за за за за за 

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

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

17 Поповичук О.М. за Не 

голосува

в 

Не 

голосува

в 

Не 

голосува

в 

за за за Не 

голосував 

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

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

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

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 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. відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня 

 

Лічильна комісія:  Філіпчук Володими Васильович 

                 Мілевська Зоя Петрівна  

                           Мовчун Тарас Миколайович 

 

 

 

 
 


