
 

 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Відповідно  до частини 3 пункту 5 ст.50 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» оприлюднюємо порядок денний роботи І засідання 9  сесії  

Гостомельської селищної ради \/ІІ  скликання, яка планується на  29 червня  

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 розміщення об’єктів зовнішньої реклами в селищі Гостомель 

3. Про  виконання господарських заходів щодо розвитку зеленого господарства 

селища Гостомель.  

4. Про зменшення орендної плати за користування земельною ділянкою ФОП 

Зінченко Т.М.  (вул. Автодорожна,2-а) 

        5.  Про передачу об’єктів благоустрою 
     Доповідає : Каплун В.О. – начальник відділу обліку та звітності 

6. Про  дострокове розірвання договору оренди земельної ділянки площею 0,47 

га по вулиці   Остромирська (раніше Радгоспна),б/н із МПП «Рада» за 

взаємною згодою сторін 

7. Про укладання договору оренди земельної ділянки по вулиці Чкалова,31-А із 

ПАТ «Український будівельно-інвестаційний банк». 

8. Щодо не прийняття рішення про укладання договору оренди земельної 

ділянки по вулиці Чкалова,31-А  по заяві ТОВ «Ірпіньнафтопродукт» 

9. Про внесення змін до кількісного складу виконавчого комітету 

Гостомельської селищної ради 
            Доповідає : Чернуха В.В. –  головний спеціаліст-юрист селищної ради 

          10.   «Про врегулювання земельних відносин» 
                 Доповідає : Качуренко Ю.Л. – головний спеціаліст-землевпорядник  селищної  ради 

 

       розгляд звернень та заяв:  
             - про розгляд протоколів постійних депутатських комісій  

 

        різне 

 

 

 

 

 

Початок о 10.00             

Місце проведення :  актова  зала  ЦТДЮ 
 
 

 

 



 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Відповідно  до частини 3 пункту 5 ст.50 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та Закону України «Про доступ до публічної інформації» оприлюднюємо порядок 

денний роботи ІІ засідання 9  сесії  Гостомельської селищної ради \/ІІ  скликання, яка 

планується на  7 липня  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 р.” 

2.  Про зменшення орендної плати за користування земельною ділянкою ФОП 

Зінченко Т.М.  (вул. Автодорожна,2-а) 

      Доповідає : Каплун В.О. – начальник відділу обліку та звітності 

3.  Про затвердження Правил благоустрою с.Гостомель 

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

        4.   «Про врегулювання земельних відносин» 

                 Доповідає : Андросова В.А. –  спеціаліст-землевпорядник  селищної  ради 

 

       розгляд звернень та заяв:  

             - про розгляд протоколів постійних депутатських комісій  

 

        різне 

 

 

 

Початок о 10.00             

Місце проведення :  актова  зала  ЦТДЮ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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 09  сесіїї  Гостомельської селищної ради \/ІІ скликання, які були прийняті на 

засіданнях  29 червня   та 07 липня   2016  року :                                                   

ПРОТОКОЛ СЕСІЇ :   
1.  Про розміщення об’єктів зовнішньої реклами в селищі Гостомель  

Доповідає : Каплун В.О. –   начальник  відділу обліку та звітності 

Рішення № 171-09-VІІ   
2.  Про виконання господарських заходів щодо розвитку зеленого господарства селища 

Гостомель  

Доповідає : Каплун В.О. –   начальник  відділу обліку та звітності 

Рішення № 172-09-VІІ   
3.  Про передачу матеріальних цінностей (об’єктів благоустрою) Гостомельської селищної 

ради на баланс КП «УЖКГ «Гостомель»  

Доповідає : Каплун В.О. –   начальник  відділу обліку та звітності 

Рішення № 173-09-VІІ   
4.  Про розірвання договору оренди землі з МПП «Рада» від 30.12.2011 р. за згодою сторін (не 

погодили розірвання договору за згодою сторін) 

Доповідає : Каплун В.О. –   начальник  відділу обліку та звітності 

Рішення № 174-09-VІІ   
5.  Про внесення змін до кількісного складу та затвердження персонального складу  

виконавчого комітету Гостомельської селищної ради \/ІІ скликання 

Доповідає : Чернуха В.В. – юрист селищної ради 

Рішення № 175-09-VІІ    
6.  Про організацію безкоштовного проїзду пільгових категорій громадян 

Доповідає : Чернуха В.В. – юрист селищної ради 

Рішення № 176-09-VІІ    
7.  Про врегулювання земельних відносин 

Доповідають : Качуренко  Ю.Л. – землевпорядник  селищної ради 

                          Єрмолаєв В.А. – головний архітектор селища 

Рішення № 177-09 -VІІ  «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність» на ім’я : гр. Пожарка О.І., Дінтер Н.В., 

Козленко Т.В., Косової Т.І., Косян І.С., Рудзевича А.В., Малинюк Г.М., Литвинчука О.В., 

Бойко Л.Б., Ничипорук Л.М., Лужецької Л.А., Псалом М.С., Смик О.Д., Яценко Г.В. 

Рішення № 178-09 -VІІ  «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність в селищі Гостомель» на ім’я : гр. Гарячун І.В.  

Рішення № 179-09 -VІІ  «Про внесення змін до рішень Гостомельської селищної ради» 

відносно земельних ділянок  під об’єктами  КП «Ірпіньводоканал»: площею 0,0900 га по 

вул. Білоруській,2-б; площею 0,1040 га по вул. Остромирській,28-б; площею 0,0900 га по 

вул. Новій,19-б; площею 0,0400 га по вул. Озерній,1-а; площею 0,0298 га по вул. 

Остромирській, 67-в; площею 0,0604 га по вул.Свято-Покровській,141-б; площею0,0998 га 

по вул. Бучанське шосе,19-б; площею 0,2886 га по вул. Ювілейній,82-в; площею 1,2420 га 

по вул. Остромирській,47-є; площею 0,0219 га по вул. Пушкіна,16-в; площею 0,0114 га по 

вул. Шевченка,1; площею 0,1272 га по вул. Б.Хмельницького,33-а; площею 0,0453 га по 

вул. Рекунова,11-в; площею 0,0108 га по вул. Рекунова,5-а  



Рішення № 180-09 -VІІ : «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у постійне користування КП «Гостомельінвестбуд»  в селищі 

Гостомель по вулиці Остромирській,37-а»  
8.  Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №50-03-\/ІІ від 24 грудня 

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

Доповідає : Каплун В.О. –   начальник  відділу обліку та звітності 

Рішення № 181-09-VІІ   
9.  Про врегулювання земельних відносин 

Доповідають : Качуренко  Ю.Л. – землевпорядник  селищної ради 

                          Єрмолаєв В.А. – головний архітектор селища 

Рішення № 182-09 -VІІ  «Про відміну рішення Гостомельської селищної ради про 

поновлення договору оренди на земельну ділянку по вулиці Свято-Покровська,338-г в 

селищі Гостомель на ім”я Охацінського М.І.»  

Рішення № 183-09 -VІІ  «Про припинення договору оренди на земельну ділянку по вулиці 

Свято-Покровська,346  в селищі Гостомель на ім”я Сайганова М.М.»  

Рішення № 184-09 -VІІ  «Про поновлення терміну договору оренди на земельну ділянку 

по вулиці Свято-Покровська,17-б  в селищі Гостомель на ім”я Бабаєвої О.С.»; «Про 

поновлення терміну договору оренди на земельну ділянку по вулиці Автодорожна 

(Автошляхова),1  в селищі Гостомель на ім”я ТОВ «Мінерал Цес» 

 Рішення № 185-09 -VІІ  «Про передачу в  оренду н земельну ділянку по вулиці Свято-

Покровська,338-г в селищі Гостомель на ім”я Охацінського М.І.» по даному питанню 

додається»; «Про передачу в  оренду н земельну ділянку по вулиці Свято-Покровська,346 

в селищі Гостомель на ім”я Сєргєєва О.В.»  
10.  Про зменшення розміру орендної плати за оренду земельної ділянки комунальної власності 

гр. Зінченко Т.М.  

Доповідає : Каплун В.О. –   начальник  відділу обліку та звітності 

Рішення № 186-09-VІІ   
11.  Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №762-30-\/ від 22.05.2008 

р.  «Про створення цільового фонду селищної ради»  

Доповідає : Каплун В.О. –   начальник  відділу обліку та звітності 

Рішення № 187-09-VІІ   
12.  Про створення тендерного комітету та затвердження Положення про тендерний 

комітет Гостомельської селищної ради  

Доповідає : Каплун В.О. –   начальник  відділу обліку та звітності 

Рішення № 188-09-VІІ   
13.  Про надання матеріальної допомоги  

Доповідає : Каплун В.О. –   начальник  відділу обліку та звітності 

Рішення № 189-09-VІІ   
14.  Про затвердження «Правил благоустрою території селища Гостомель» 

Доповідає : Воронецький С.А. –   ст.. інспектор з благоустрою 

Рішення № 190-09-VІІ   
15.  Про врегулювання земельних відносин 

Доповідають : Качуренко  Ю.Л. – землевпорядник  селищної ради 

                          Єрмолаєв В.А. – головний архітектор селища 

Рішення № 191-09 -VІІ  «Про відміну рішення Гостомельської селищної ради про надання 

дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки гр. Курамагамедову І.А.»  

Рішення № 192-09 -VІІ  «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність» на ім’я : гр. Мисюревичу М.М., Шпака Р.І., 

Сеніча В.О., Павленка С.В., Слободняка А.А., Новікова І.В., Львова О.О., Ніжник О.О., 

Марчук М.В., Науменка В.М., Лутченка С.М., Хітушки Л.В., Вознюка М.В., Деречі Ю.Г., 

Чали Л.П., Ткачука М.П., Яблонської А.Ю., Юрчука К.І., Попова С.О., Загреби Л.М., 

Богданової О.П., Романченко С.В., Порошиної О.Л., Давиденка О.П., Буренка Ю.І., 



Гордієнка Т.В., Чубінської З.М., Поліщук А.І., Дубровського М.О., Шимкової М.О., 

Матвієць Б.Р., Яковенка С.М., Сотнікової О.Л., Косогова С.О., Чеботарьова Ю.П., 

Захлюпаного А.В., Гудзя Г.А., Давидченко І.М., Коваленка О.В., Петровської О.П., 

Шпильковської О.О., Сокор Н.М., Чорної І.П., Швед З.В., Пузій С.В., Тимофеєвої І.М.  

Рішення № 193-09 -VІІ  «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність в селищі Гостомель» на ім’я : гр. Білич В.В., Грищенко О.І., 

Кир»яченка І.М., Пилюченка І.В., Гончара В.В.  

Рішення № 194-09 -VІІ  «Про внесення  змін до рішення про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки на ім’я  

гр. Філатової Г.М.  

 

СЕСІЮ  ЗАКРИТО. 

 

Головуючий                                                            Ю.І. Прилипко 

                                                                                 Гостомельський селищний   голова 

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

                                                                            Депутати Гостомельської селищної  ради 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ   СЬОМОГО   СКЛИКАННЯ  

                                       І засідання                               від 29.06 2016 р. 

 

1. Про розміщення об’єктів зовнішньої реклами в селищі Гостомель  

2. Про  виконання господарських заходів щодо розвитку зеленого господарства селища 

Гостомель. 

3. Про передачу об’єктів благоустрою 

4. Про  дострокове розірвання договору оренди земельної ділянки площею 0,47 га по вулиці   

Остромирська (раніше Радгоспна),б/н із МПП «Рада» за взаємною згодою сторін 

5. Про внесення змін до кількісного складу виконавчого  комітету Гостомельської 

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 Дінтер Наталія Володимирівна Вул. Ярова, 24-а 0,0731 

2 Малинюк Галина Миколаївна Вул. Залізнична, 32 0,1000 

3 Позюбан Анна Сергіївна Вул. Вишнева, 24 0,0265 

4 Бойко Людмила Борисівна Вул. Залізнична, 23-а 0,0500 

5 Лужецька Лілія Анатоліївна в р-н вул. Південна, діл. № 24       (соц) 0,1000 

6 Ничипорук Людмила Миколаївна в р-н вул. Південна, діл. № 23       (соц) 0,1000 

7 Псалом Марина Станіславівна в р-н вул. Південна, діл. № 45       (соц) 0,1000 

8 Яценко Галина Василівна в р-н вул. Південна, діл. № 46       (соц) 0,1000 

9 Смик Тетяна Анатоліївна в р-н вул. Південна, діл. № 47       (соц) 0,1000 

10 Лещенко Микола Петрович Вул. Ярова, 255-а 0,0375 

11 Совецька Леся Володимирівна Вул. Дніпровська, 129-а 0,0300 

12 Рудзевич Андрій Володимирович Вул. Залізнична, 16     АТО 0,1000 

13 Козленко Тетяна Валентинівна в р-н.  вул. Польова, діл. № 9 0,1400 

14 Косова Тамара Іванівна в р-н.  вул. Польова, діл. № 11 0,1103 

15 Асташенков Віктор Михайлович Пров. Авіаційний, 9/1 0,0700 

16 Литвинчук Олександр Володимирович Вул. Залізнична, 22 0,1000 

17 Косян Ірина Сергіївна в р-н.  вул. Польова, діл. № 13 0,1157 

18 Буркало Микола Тарасович Пров. Леонтовича, 7-б 0,1220 

19 Волошина Оксана Федорівна Пров. Чернинський, 13-б 0,0300 

20 Пожарко Олександр Ігорович Вул. Українська, 39 0,0601 

21 Олізаровська  Тетяна Миколаївна Вул. Українська, 29 0,0607 
 

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

№ ПІП Адреса земельної ділянки Площа 

1 Гарачун Інна 
Валеріївна 

В р-н вул. Свято – Покровська, діл. № 2      0,0313 

8.  Про внесення змін до рішення стосовно терміну дії: 



-        Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради № 779 - 39-\/І від 30.01.2014 року «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки» на КП «Ірпіньводоканалу»  
щодо терміну дії рішення на земельну ділянку 0,0900 га по вул. Нова, 19 – б в сел.. Гостомель. 

- Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради № 779 - 39-\/І від 30.01.2014 року «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки» на КП «Ірпіньводоканалу»  
щодо терміну дії рішення на земельну ділянку 0,0900 га по вул. Білоруська, 2 – б в сел.. Гостомель 

- Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради № 779 - 39-\/І від 30.01.2014 року «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки» на КП «Ірпіньводоканалу»  
щодо терміну дії рішення на земельну ділянку 0,0219 га по вул. Пушкіна, 16 – в в сел.. Гостомель 

- Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради № 779 - 39-\/І від 30.01.2014 року «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки» на КП «Ірпіньводоканалу»  
щодо терміну дії рішення на земельну ділянку 0,1272  га по вул. Богдана Хмельницького (Кірова), 33 – а в сел.. 
Гостомель 

- Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради № 779 - 39-\/І від 30.01.2014 року «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки» на КП «Ірпіньводоканалу»  
щодо терміну дії рішення на земельну ділянку 0,018 га по вул. Рекунова, 5 – а в сел.. Гостомель 

- Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради № 779 - 39-\/І від 30.01.2014 року «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки» на КП «Ірпіньводоканалу»  
щодо терміну дії рішення на земельну ділянку 1,2420 га по вул. Радгоспна, 47 – є в сел.. Гостомель 

- Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради № 811 - 41-\/І від 27.03.2014 року «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки» на КП «Ірпіньводоканалу»  
щодо терміну дії рішення на земельну ділянку 0,0453 га по вул. Рекунова,  11 – б в сел.. Гостомель 

- Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради № 811 - 41-\/І від 27.03.2014 року «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки» на КП «Ірпіньводоканалу»  
щодо терміну дії рішення на земельну ділянку 0,2886 га по вул. Ювілейна,  82 – в в сел.. Гостомель 

- Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради № 811 - 41-\/І від 27.03.2014 року «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки» на КП «Ірпіньводоканалу»  
щодо терміну дії рішення на земельну ділянку 0,0998 га по вул. Бучанське шосе,  19 – б в сел.. Гостомель 

- Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради № 811 - 41-\/І від 27.03.2014 року «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки» на КП «Ірпіньводоканалу»  
щодо терміну дії рішення на земельну ділянку 0,0114 га по вул. Шевченка,  1 в сел.. Гостомель 

- Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради № 811 - 41-\/І від 27.03.2014 року «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки» на КП «Ірпіньводоканалу»  
щодо терміну дії рішення на земельну ділянку 0,0601 га по вул. Свято – Покровська (Леніна),  141 – б в сел.. 
Гостомель 

- Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради № 811 - 41-\/І від 27.03.2014 року «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки» на КП «Ірпіньводоканалу»  
щодо терміну дії рішення на земельну ділянку 0,1040 га по вул. Радгоспна,  28 – б в сел.. Гостомель 

- Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради № 811 - 41-\/І від 27.03.2014 року «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки» на КП «Ірпіньводоканалу»  
щодо терміну дії рішення на земельну ділянку 0,0298 га по вул. Радгоспна,  67 – в  в сел.. Гостомель 

- Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради № 811 - 41-\/І від 27.03.2014 року «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки» на КП «Ірпіньводоканалу»  
щодо терміну дії рішення на земельну ділянку 0,0400  га по вул. Озерна,  1 – а в сел.. Гостомель 

9.  Про відміну рішення Гостомельської селищної ради №42-03-\/ІІ від 17.12.2015 р. «Про 

поновлення договору оренди на земельну ділянку» по вулиці Свято-Покровська,338-г в селищі 

Гостомель на ім’я  гр. Охацинського М.І. 



10. Про вилучення з користування земельної ділянки на ім’я Сайганова М.М.  (вул. Свято-

Покровська,346 площею 0,25 га) 

11. Про поновлення договору оренди земельної ділянки   на ім’я : Бабаєвої О.С. (вул. Свято-

Покровська,17-б площею 0,0083 га), ТОВ «Мінерал Цес» (вул. Автодорожна,1 площею 1,2 га) 

12. Про передачу земельної ділянки в оренду на ім’я : гр. Сергеєва О.В. (вул. Свято-Покровська,346 

площею 0,25 га), гр. Охацинського М.І. (вул. Свято-Покровська,338-г площею 0,0063 га) 

13. Про звернення до Ірпінського міського голови та керівництва АТП щодо безкоштовного 

перевезення пільгових категорій населення  один раз на тиждень (середу) коли відбувається 

прийом громадян службами водоканалу, РЕМ, газової. 

14. Про закріплення земельної ділянки орієнтованою площею 0,02 га для облаштування 

спортивного майданчику по вулиці Чернинська. 

15. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1,4563 га 

під будівництво дошкільного навчального закладу та школи  по вулиці Остромирська ,37-а  

 

 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ   СЬОМОГО   СКЛИКАННЯ  

                                       ІІ засідання                               від 07.07 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 зменшення орендної плати за користування земельною ділянкою ФОП 

Зінченко Т.М.  (вул. Автодорожна,2-а) з  12% до 8% 

3.  Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради №762-30-V від 

22.05.2008р. «Про створення цільового фонду селищної ради» 

4. Про створення тендерного комітету та затвердження Положення про 

тендерний комітет Гостомельської селищної ради. 
      Доповідає : Каплун В.О. – начальник відділу обліку та звітності 

5.  Про затвердження Правил благоустрою с.Гостомель 
            Доповідає : Воронецький С.А. –  старший інспектор відділу благоустрою  

              «Про врегулювання земельних відносин» 
                 Доповідає : Андросова В.А. –  спеціаліст-землевпорядник  селищної  ради 

 
 6. -  Про відміну рішення:  - Про відміну рішення Гостомельської селищної ради № 941-51-\/І від 

25.12.2014 року «про надання дозволу на розроблення проекту відведення земельної ділянки у 

власність» по вул. Блиставицькій, 2-є в сел. Гостомель на ім’я Курамагомедова І.А. 

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

ОСГ 
№  ПІП Адреса земельної ділянки Площа  

1 Ткачук Микола Петрович пров. Чернинський, 35-а 0,1000 

2 Науменко Віталій Михайлович Вул. Виноградна, 18 0,0601 

3 Чубінська Зоя Миколаївна в р-н вул. Південна, діл. № 26 0,1000 



4 Швед Зоя Василівна в р-н вул. Південна, діл. № 222 0,1000 

5 Сотнікова Оксана Леонідівна в р-н вул. Південна, діл. № 48 0,1000 

6 Поліщук Альона Іванівна в р-н вул. Південна, діл. № 34 0,1000 

7 Марчук Марія Валентинівна Вул. Кошового, 23 0,0327 

8 Яковенко Сергій Михайлович в р-н вул. Південна, діл. № 38 0,1000 

9 Лутченко Сергій Михайлович Вул. Блиставицька, 2-є 0,0800 

10 Матвієць Богдана Русланівна в р-н вул. Південна, діл. № 37 0,1000 

11 Косогов Сергій Олександрович в р-н вул. Південна, діл. № 49 0,1000 

12 Шимкова Марина Олексіївна в р-н вул. Південна, діл. № 36 0,1000 

13 Яблонська Анна Юріївна пров. Чернинський, 35-в 0,1500 

14 Чоботарьов Юрій Петрович в р-н вул. Південна, діл. № 50 0,1000 

15 Буренко Юрій Іванович в р-н с/т. Прогрес, діл. № 8 0,1000 

16 Гордієнко Тарас Володимирович в р-н с/т. Прогрес, діл. № 9 0,1000 

17 Дубровський Максим Олегович в р-н вул. Південна, діл. № 35 0,1000 

18 Попов Сергій Олександрович в р-н с/т. Прогрес, діл. № 2 0,1200 

19 Юрчук Костянтин Ігорович в р-н с/т. Прогрес, діл. № 1 0,1200 

20 Загреба Лариса Миколаївна в р-н с/т. Прогрес, діл. № 3 0,1200 

21 Богданова Олена Петрівна в р-н с/т. Прогрес, діл. № 4 0,1200 

22 Давиденко Олексій Петрович в р-н с/т. Прогрес, діл. № 7 0,1200 

23 Порошина Ольга Леонідівна в р-н с/т. Прогрес, діл. № 6 0,1200 

24 Романченко Світлана Володимирівна в р-н с/т. Прогрес, діл. № 5 0,1200 

25 Львов Олександр Олександрович Вул. Українська, 41 0,0612 

26 Чорна Ірина Петрівна в р-н вул. Південна, діл. № 186/1 (соц) 0,1000 

27 Сокор Наталія Миколаївна в р-н вул. Південна, діл. № 161/1 (соц) 0,1000 

28 Шпильковська Олена Олександрівна в р-н вул. Південна, діл. № 137/1 (соц) 0,1000 

29 Давидченко Ірина Миколаївна в р-н вул. Південна, діл. № 95/1 (соц) 0,1000 

30 Хітушка Лариса Володимирівна Вул. Залізнична, 20-а 0,0500 

31 Вознюк Михайло Володимирович Вул. Залізнична, 47 0,1000 

32 Новіков Ігор Вікторович Вул. Українська, 37  0,0605 

33 Ніжник Ольга Олександрівна Вул. Остромирська, 67-г 0,0500 

34 Деречі Юрій григорович Вул. Залізнична, 49-а 0,0500 

35 Ґудзь Геннадій Анатолійович р-н вул. Південна, діл. № 60 (ріш.суду) 0,1000 

36 Слободняк Андрій Анатолійович в р-н. вул. Приозерна 0,2000 

37 Павленко Сергій Валерійович в р-н. вул. Приозерна 0,2000 

38 Сеніч Віталій Олександрович в р-н. вул. Приозерна 0,2000 

39 Шпак Роман Іванович в р-н. вул. Приозерна 0,2000 

40 Мисюревич Микола Миколайович в р-н. вул. Приозерна 0,2000 

41 Пузій Сергій Володимирович в р-н. вул. Приозерна,  0,2000 

42 Петровська Оксана Павлівна в р-н вул. Південна, діл. № 116/1 (соц) 0,0500 

43 Коваленко Олександр Васильович в р-н вул. Південна, діл. № 116/2 (соц) 0,0500 

44 Захлюпаний Андрій Володимирович в р-н вул. Південна, діл. № 51/1 (соц) 0,0500 

45 Чала Леся Петрівна вул. Залізнична, 53-а 0,0500 

      8. Про затвердження проекту із землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у власність: 
№  ПІП Адреса земельної ділянки Площа 

1 Гончар Віталій Вікторович Вул. Соборна, 3      0,1000 

2 Кир»яченко Іван Миколайович Вул. Соборна, 1      0,1000 

3 Грищенко Ольга Іванівна Пров. Соборний, 3      0,1000 

4 Білич Валентина Вадимівна Пров. Соборний, 1      0,1000 

5 Пилюченко Ігор Віталійович Вул. Виноградна, 27-а      0,1000  

     9. – Про внесення змін до  рішення Гостомельської селищної ради № 159-08-\/ІІ від 19.05.2016 року 

«про надання дозволу на розроблення проекту відведення земельної ділянки у власність гр. 

Філатовій Г.М.» по вул. Залізничній, 31 в сел. Гостомель, щодо площі, а саме змінити з 0,05 га на 

0,10 га (за зверненням  гр. Бикової Тетяни Олександрівни). 

10. Розгляд звернень та заяв 



Сесію закрито. 

 

Результати поіменного голосування 

№ ПІБ депутата  Питання порядку денного 

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. утрим. за за за за за за 

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

5 Дудник Н.Ю. за за за за за за за 

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. 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. утрим. за за за за за за 

13 Матусяк О.І. відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня 

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

15 Мовчун Т.М. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

16 Паламарчук О.В. 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 відсутня  відсутня відсутня відсутня 

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

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. утрим. за за за за за за 

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

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

Лічильна комісія:  Шальман Тетяна Михайлівна 

                      Мілевська Зоя Петрівна 

                               Смолянчук Ольга Олегівна 
 

Результати поіменного голосування 

№ ПІБ депутата  

1. Тимофеєва   

Ірина  

Миколаївна 

сел. Гостомель 

вул. Ватутіна, 5 

Про передачу в приватну власність земельної ділянки 

площею 0,05 га для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Черняхівського, між № 81-83. 

11.    

1. Пендюренко Євгенія 

Володимирівна 

сел. Гостомель,  

вул. Ватутіна, 22 

Про  відмову у виділенні земельної ділянки площею 0,0150 га для ведення 

особистого селянського господарства по вул. Ватутіна, 22  в  

сел. Гостомель. (за рахунок земель прибрежно-захисної смуги ) 

2.  Шешміло Олег 

Миколайович 

сел. Гостомель,  

вул. Ватутіна, 29 

Про відмову у наданні дозволу на виготовлення проекту відведення 

земельної ділянки у власність площею 0,15 га для ведення особистого 

селянського господарства в  р-ні вул. Ювілейної (біля озера, (за рахунок 

земель прибрежно-захисної смуги )). 



8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

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

2 Гамарник Р.І. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 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. 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. 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. відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня 

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

15 Мовчун Т.М. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

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

 

Лічильна комісія:  Шальман Тетяна Михайлівна 

                      Мілевська Зоя Петрівна 

                               Смолянчук Ольга  Олегівна 
 

 

Результати поіменного голосування 

№ ПІБ депутата  Питання порядку денного 

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

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. 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. за за за за за за за 

10 Мамчур О.Д. за за за за за за за 

11 Мамчур С.О. за за за за за за за 

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 Поповичук О.М. за за за за за за за 

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

19 Скрябін С.М. за за за за за за за 

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. за за за за за за за 

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

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

Лічильна комісія:  Шальман Тетяна Михайлівна 

                      Мілевська Зоя Петрівна 

                             Смолянчук Ольга Олегівна 
 

Результати поіменного голосування 

№ ПІБ депутата  

8. 9. 10. 11. 12. 

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 за за за 

4 Дубас В.В. за за за за за за 

5 Дудник Н.Ю. за за утрим. за за за 

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

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 утрим. за за за 

10 Мамчур О.Д. за за за за за за 

11 Мамчур С.О. за за за за за за 

12 Марчук Ю.В. за за за утрим. 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 Поповичук О.М. за за за за за за 

18 Прилипко О.Ю. за за за за за за 

19 Скрябін С.М. за за за за за за 

20 Смолянчук О.О. за за за за за за 

21 Товстоног О.П. за за за за за за 

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

23 Філіпчук В.В. за за за за за за 

24 Чемерис С.В. за за за за за за 

25 Черінська Н.В. за за за за за за 

26 Чорна О.В. за за за за за за 

27 Шальман Т.М. за за проти за за за 

 

Лічильна комісія:  Шальман Тетяна Михайлівна 



                      Мілевська Зоя Петрівна 

                               Смолянчук Ольга  Олегівна 
 

 

 

 

 
 

 

 


