
 
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 47 

сесії  Гостомельської селищної ради \/ІІ скликання від  15 листопада  2018 р.:  

1. Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету за 9 місяців 2018 року 
Рішення № 748-47-VІІ    

2. Про надання матеріальної допомоги громадянам селища Гостомель : гр. Руденок Т.В., Рудь 
Л.П., Пасічник Л.І., Мазніченко О.А., Волкунович І.О. ,  Іконніковій Н.С., Волинько О.О., Шевчук І.М., 

Євстафієвій О.М., Лозі М.Ю. 

Рішення № 749-47-VІІ    
3. Про розгляд звернення Товариства з обмежено відповідальністю «БаДМ» щодо укладення 
договору про залучення коштів  замовників будівництва об’єктів архітектури, що здаються в 
експлуатацію, на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури селища 
Гостомель 

Рішення № 750-47-VІІ    

4. Про розгляд звернення гр.Походенка В.М. щодо укладення договору про залучення коштів  
замовників будівництва об’єктів архітектури, що здаються в експлуатацію, на розвиток 
інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури селища Гостомель 

Рішення № 751-47-VІІ    
5. Про призупинення нарахування штрафних санкцій (в тому числі пені) за порушення строків 

сплати пайових внесків  Товариству з обмеженою відповідальністю «ПАРК ТАУН»  
Рішення № 752 -47-VІІ    

6. 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 № 753 -47-VІІ    

7 .  Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради № 530-32-VII від  21 грудня 
2017 року  «Про бюджет селища Гостомель на 2018  рік» 

Рішення № 754- 47-VІІ    

8. Про врегулювання земельних відносин 
Рішення № 755-47-VІІ   «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у користування на умовах оренди ПрАТ «Київобленерго» для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та 

теплової енергії  по вул. Остромирській та Весняній в селищі Гостомель»  
 
Рішення № 756-47-VІІ   «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у користування на умовах оренди ПрАТ «Київобленерго» для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та 

теплової енергії  по вул. Героїв України в селищі Гостомель»  
 

Рішення № 757-47-VІІ   «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності, цільове призначення якої змінюєтся»  
 

Рішення № 758-47-VІІ   «Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради №1003-53- VІ 

від 19.03.2015 року «Про надання дозволу на виготовлення проектної документації щодо поліпшення 

екологічного стану існуючої водойми  р. Ірпінь та прилеглої території в межах селища Гостомель»»   



Рішення № 759-47-VІІ   «Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради №1396-54-V від 
16.08.2010 року «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Ткачу В.В 

 
Рішення № 760-47-VІІ   «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,0763 га до комунальної власності Гостомельської селищної ради по вул. Варшавській, 37»   

 
Рішення № 761-47-VІІ «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки гр. Луцькому В.П. »  
 

Рішення № 762-47-VІІ «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки » на ім’я : гр. Тишури Н.П., Докучаєвої Є.Є.  

 
Рішення № 763-47-VІІ «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки » на ім’я : гр. Єфстаф”єва  Є.В., Загороднюка О.І., Саєнко Л.В., Башняк В.М., 
Палія А.В., Закаблукова К.М., Плащинського О.А., Гелі О.Ю., Веретеннікової Є.А., Саприкіної Л.Л.  

 
Рішення № 764-47-VІІ «Про затвердження   проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки» на ім’я : гр. Середюка О.М., Бахмута Л.П., Деревчука О.І., Малої Л.О., Оришкевич Н.В., 
Левицької Г.Г., Метельського С.В., Шпинь А.П., Джус В.А., Жабченка С.А., Середюка Є.М., Рябокінь В.М., 
Новицької Т.Б., Олійника О.В., Касьян І.Є., Бережного М.І.     
 
Рішення № 765-47-VІІ «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості )» на ім’я : гр. Науменка О.В., Гуцкало Т.А., 
Оксентюк Л.В., Лоли В.Г.  

 
Рішення № 766-47-VІІ «Про затвердження   проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення  

земельної ділянки» на ім’я :  Волкової К.М., Богаченка М.М., Ігнатюк О.М., Головань Н.О., Латарії Л.Ф., 
Попової О.О., Казди М.В.,  ТОВ «ГАМА ПРОІНВЕСТ» ,  ТОВ «ГАМА ЗЕМІНВЕСТ» (3 рішення)  

 

Рішення № 767-47-VІІ «Про надання дозволу  Комунальному підприємству «Управління житлово-

комунального господарства «Гостомель» Гостомельської селищної ради  на укладення з управлінням 
освіти і науки Ірпінської  міської  ради Київської області на пільгових умовах договору оренди 

нежитлового приміщення »»  
СЕСІЮ  ЗАКРИТО. 

Головуючий                                                                      О.В.Кислиця 
                                                                                            В.о селищного голови, секретар ради  
Секретаріат                                                                        О.В. Чорна 

                                                                       Депутат Гостомельської селищної  ради 
 

ПРОТОКОЛ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ НА  47 СЕСІЇ 

 
1. Про затвердження звіту про  виконання селищного бюджету за 9 місяців 2018 року 

2. Про виділення матеріальної допомоги гр. Руденок Т.В.,Рудь Л.П., Пасічник Л.І., Мазніченко О.А., 

Волкунович І.О. ,  Іконніковій Н.С., Волинько О.О., Шевчук І.М., Євстафієвій О.М., Лозі М.Ю. 

3. Про розгляд звернення Товариства з обмежено відповідальністю «БаДМ» щодо укладення договору 

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

розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури селища Гостомель», за місцем  

розташування об’єкта: селище Гостомель, вул. Центральна, 1 ( сума пайового внеску 175870,60)  
4. Про розгляд звернення гр.Походенка В.М. щодо укладення договору про залучення коштів  замовників 
будівництва об’єктів архітектури, що здаються в експлуатацію, на розвиток інженерно-транспортної 

і соціальної інфраструктури селища Гостомель», за місцем  розташування об’єкта: селище Гостомель, 

вул. Остромирська,28-а ( реконструкція кіоску під магазин; пайовий внесок  24 846,10)   
5. Про розгляд звернення ТОВ «Парк Таун» щодо зупинення нарахування пені та штрафних санкцій за 

порушення строків сплати пайового внеску у розвиток інфраструктури с. Гостомель (підстава – 



будівництво інфраструктурних об’єктів з подальшою передачею їх у комунальну власність)Вирішено : 
погодити з 15.11.2018 р. до закінчення робіт згідно договору з КП «Ірпіньводоканалом»)  
6. Про розгляд листа головного лікаря Комунального закладу Київського  обласного центру екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф  Павленка В.П.  щодо продовження права користування 

об’єктом нерухомого майна для розміщення пункту швидкої допомоги шляхом укладання договору 

оренди майна  на 2 роки 11 місяців   

7. Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №530-32-VII від   21 грудня 2017 року  

«Про бюджет селища Гостомель на 2018  рік» (подання Лукашевич Є.О щодо виготовлення землевпорядної 

документації по дитячому садочку (вул. Свято-Покровська); щодо співфінансування будівництва 
футбольного майданчику (спортивне поле ЗОШ №14 вул. Проскурівська); міжбюджетний трансферт на 

відшкодування витрат на комунальні послуги родині загиблого в АТО) 

Про врегулювання земельних відносин 

8. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування 

на умовах оренди ПрАТ «Київобленерго» орієнтовною  площею 0,0108 га для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії під 12 

опорами ПЛЗ-10 кВ та ТП-10/0,4 кВ по вул. Остромирській та Весняній в селищі Гостомель. 

 
9. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування 

на умовах оренди ПрАТ «Київобленерго» орієнтовною  площею 0,0058 га для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії під ЩТП 

10/0,4 кВ та ПЛЗ-10 кВ по вул. Героїв України в селищі Гостомель. 

 
10. Про розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності площею 0,0750 

га цільове призначення якої змінюється з земель для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку на землі для будівництва і обслуговування будівель закладів освіти по вул. Свято-

Покровській, 73-б/4 в селищі Гостомель (подання начальнику відділу земельних ресурсів Лукашевич Є.О.) 

 
11. Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради №1003 -53- VІ від 19.03.2015 року «Про надання 

дозволу на виготовлення проектної документації щодо поліпшення екологічного стану існуючої водойми  р. 

Ірпінь та прилеглої території в межах селища Гостомель» (за заявою гр. Короля І.М.). 

 

12. Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради №1396-54-V від 16.08.2010 року «Про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки» гр. Ткачу В.В. для будівництва 

індивідуального гаража по вул. Рекунова, діл.№30, в зв’язку зі зміною площі з 0,0027 га на 0,0032 га.  

 

13. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0763 га до комунальної 

власності Гостомельської селищної ради по вул. Варшавській, 37. 

 

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

індивідуального дачного будівництва: 

 1 Луцький Володимир Петрович  сел. Гостомель, пров. Лазурний, 44 0,0443 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд: 

1 Тишура Наталія Петрівна  сел. Гостомель, вул. Нова, 7 0,0257 

2 Докучаєва Євгенія Євгеніївна  сел. Гостомель, вул. Нова, 9 0,0250 

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

індивідуального гаража:  

1 Саєнко Лариса Володимирівна сел. Гостомель, вул. Мирна, 14/гар.№54 0,0025 

2 Загороднюк Олександр Іванович сел. Гостомель, вул. Рекунова, 9-б/гар. №4 0,0061 

3 Євстафієв Євген Володимирович сел. Гостомель, вул. Рекунова, 9-б/гар.№11 0,0048 

4 Закаблуков Костянтин Миколайович сел. Гостомель, вул. Рекунова, 9-г/гар.№37 0,0030 

5 Палій Андрій Васильович сел. Гостомель, вул. Бучанське шосе, 19-а/гар.№1 0,0100 

6 Плащинський Олег Антонович   сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 72/гар.№1 0,0026 

7 Саприкіна Ліна Леонідівна   сел. Гостомель, вул. Мирна, 14/гар.№65 0,0040 



8 Геля Олексій Юрійович   сел. Гостомель, вул. Мирна, 14/гар.№59 0,0032 

9 Веретеннікова Євгенія Андріївна   сел. Гостомель, вул. Мирна, 14/гар.№63 0,0046 

10 Башняк Валентина Миколаївна   сел. Гостомель, вул. Мирна, 14/гар.№62 0,0037 

 

17. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність:   
1 Бережний Микола Іванович сел. Гостомель, вул. Проскурівська, 4-а, 

гар.№45 

0,0023 

2 Середюк Олександр Миколайович сел. Гостомель, вул. Мирна, 14, гар.№28-

а 

0,0067 

3 Середюк Євген Миколайович сел. Гостомель, вул. Мирна, 14, гар.№28 0,0028 
4 Джус Віталій Анатолійович сел. Гостомель, вул. Варшавська, 29 0,0763 
5 Рябокінь Віра Миколаївна сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 

338-б 

0,0100 

6 Левицька Ганна Геннадіївна сел. Гостомель, вул. Черняхівського, 28-п 0,0800 
7 Метельський Сергій 

Володимирович 

сел. Гостомель, вул. Варшавська, 43 0,0764 

8 Шпінь Андрій Петрович сел. Гостомель, вул. Варшавська, 45 0,0764 
9 Жабченко Сергій Анатолійович сел. Гостомель, вул. Солов’їна, 116 0,2600 
10 Бахмут Володимир Анатолійович сел. Гостомель, вул. Черняхівського, 28-р 0,0800 
11 Новицька Тетяна Борисівна сел. Гостомель, пров. Ювілейний, 15 0,0800 
12 Деревчук Олег Ілліч сел. Гостомель, вул. Ярова, 152-б/гар.№1 0,0100 
13 Мала Людмила Олександрівна сел. Гостомель, вул. Південна, 1-д 0,0300 
14 Оришкевич Наталія Василівна сел. Гостомель, вул. Ярова, 253-а 0,0966 
15 Касьян Ігор Євгенович сел. Гостомель, пров. Ювілейний, 9 0,0800 
16 Олійник Олег Васильович сел. Гостомель, вул. Лермонтова, 9-а 0,0400 

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

(на місцевості):   
1. Науменко Олександр Васильович сел. Гостомель, вул. Ювілейна, 44 0,1059 
2 Оксентюк Людмила Вікторівна сел. Гостомель, вул. Садова, 11 0,0821 
3 Гуцкало Тетяна Арсентівна сел. Гостомель, вул. Дніпровська, 25 0,1500 
4 Лола Василь Григорович сел. Гостомель, вул. Ярова, 253 0,1500 

19. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни  цільового призначення земельної 

ділянки:   
1 ТОВ «ГАММА 

ПРОІНВЕСТ» 

ТОВ «ГАММА 

ЗЕМІНВЕСТ» 

ТОВ «ГАММА 

ЗЕМІНВЕСТ» 

ТОВ «ГАММА 

ЗЕМІНВЕСТ» 

сел. Гостомель , вул. Прорізна, 

8 

                            вул. Прорізна, 

15 

                            вул. Прорізна, 

18 

                            вул. Прорізна, 

2 

0,1500 

0,1500 

0,1500 

0,1500 

Зміна з БОЖБ на 

будівництво і 
обслуговування 
багатоквартирного 

житлового будинку 

2 Латарія Ліана Фірузівна сел. Гостомель,  

вул. Ягідна,1 с/т «Прогрес» 

0,0649 Зміна з ведення садівництва 

на БОЖБ 

3 Головань Наталія 

Олександрівна 

сел. Гостомель 0,1000 Зміна з ОСГ на БОЖБ 

4 Казда Михайло сел. Гостомель, вул. 0,1000 Зміна з ОСГ на БОЖБ 



Володимирович Виноградна, 23 

5 Попова Ольга Олександрівна сел. Гостомель, вул. 

Виноградна, 20 

0,1300 Зміна з ОСГ на БОЖБ 

6 Ігнатюк Ольга Михайлівна сел. Гостомель, вул. 

Солов’їна, 26 

0,1000 Зміна з ОСГ на 
індивідуальне дачне 

будівництво 

7 Волкова Катерина 

Миколаївна 

сел. Гостомель, вул. 

Солов’їна, 100 

0,1000 -//- 

8 Богаченко Микола 

Миколайович 

 с. Гостомель, вул. 

Остромирська, 49-г 

0,4994 Зміна з БОЖБ на іншу 
житлову забудову 

20.  Про  розгляд протоколів постійних депутатських комісій , звернень та заяв 

- про дозвіл КП «УЖКГ «Гостомель» на заключення з управлінням освіти і науки ІМР договору оренди 

нежитлового приміщення на пільгових умовах 

Сесію закрито 

Головуючий : В.О. Гостомельського селищного голови, секретар ради Кислиця О.В.  

Секретаріат : депутат Чорна О.В. 

Лічильна комісія : депутати Прилипко О.Ю., Смолянчук О.О., Скрябін С.М. 

Результати поіменного голосування 

 

№ 

 

ПІБ депутата  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1 Прилипко Ю.І. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

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. за за за за за за за 

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

9 Лінчук Ж.В. за за за за за за за 

10 Мамчур О.Д. за за за за за за утрим 

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

12 Марчук Ю.В. за  за  за  за  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 Писанка Є.О. за за за за за за за 

18 Поповичук О.М. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

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

20 Скрябін С.М. за за за за за за за 

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

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

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

27 Шальман Т.М. за за за за за за за 

  «За»  -24 «За»  -24 «За»  -24 «За»  -24 «За»  -24 «За»  -24 «За»  - 21 

 

Результати поіменного голосування 

 

 

№ 

 

 

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

1 Прилипко Ю.І. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

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. за за за за за за за 

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

9 Лінчук Ж.В. за за за за за за за 

10 Мамчур О.Д. за за за за за за за 

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 утрим за за за 

17 Писанка Є.О. за за за за за за за 

18 Поповичук О.М. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

19 Прилипко О.Ю. за  за  за  за  за  за за 

20 Скрябін С.М. за за за за за за за 

21 Смолянчук О.О. за за за за за за за 

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

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

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

  «За»  -23 «За»  -23 «За»  -23 «За»  -21 «За»  -23 «За»  -23 «За»  -23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Результати поіменного голосування 

 

 

№ 

 

 

ПІБ депутата  
15. 16. 17. 18. 19. 20. 

1 Прилипко Ю.І. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

2 Гамарник Р.І. за за за за за за 

3 Діденко В.М. за за за за за за 

4 Дубас В.В. за за за за за за 

5 Дудник Н.Ю. за за за за за за 

6 Жабченко С.А. за за не голосує за за за 

7 Кислиця О.В. за за за за за за 

8 Коваленко Р.В. за за за за за за 

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

10 Мамчур О.Д. за за за за не голосує відсутній 

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

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

13 Матусяк О.І. за за за за за за 

14 Мілевська З.П. за за за за за за 

15 Мовчун Т.М. за за за за за за 

16 Паламарчук О.В. за за за за за за 

17 Писанка Є.О. за за за за за відсутній 

18 Поповичук О.М. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

19 Прилипко О.Ю. за  за  за  за  за  за 

20 Скрябін С.М. за за за за утрим за 

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

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

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

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

25 Чемерис С.В. за за за за за за 

26 Чорна О.В. за за за за за за 

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