
 
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 44 

сесії  Гостомельської селищної ради \/ІІ скликання від  20 вересня  2018 р.:  

Протокол сесії 

1. 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 № 710-44-VІІ    
2. Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право укладання договору оренди 
комунального майна територіальної громади селища Гостомель  
Рішення № 711-44-VІІ    
3. Про затвердження Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду 
комунального майна, що належить територіальній громаді селища Гостомель 
Рішення № 712-44-VІІ    

4. Про прийняття у комунальну власність територіальної громади селища на баланс 

Гостомельської селищної ради та передачу Публічному товариству по газопостачанню та 

газифікації «Київоблгаз» на праві господарського відання складових газорозподільної системи 

Рішення № 713-44-VІІ    

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

оренду комунального майна 

Рішення № 714-44-VІІ    

6. Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради №104-06-VII від 15.03.2016р. «Про 

утворення конкурсної комісії для проведення конкурсу на оренду комунального майна 

територіальної громади селища Гостомель» 

Рішення № 715-44-VІІ    

7. Про внесення до рішення Гостомельської селищної ради «Про затвердження програми соціально-

економічного і культурного розвитку  селища Гостомель на 2018 рік» 

Рішення № 716-44-VІІ    

8. Про прийняття в комунальну власність територіальної громади селища Гостомель 

нежитлового приміщення (контора) по вулиці Молодіжна,9/1 в селищі Гостомель Київської 

області з подальшою передачею КП «УЖКГ «Гостомель» 

Рішення № 717-44-VІІ    

9. Про затвердження Положення про порядок відчуження майна комунальної власності 

територіальної громади селища Гостомель 

Рішення № 718-44-VІІ    
10. Про відмову у зменшенні розміру пайової участі у розвиток інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури селища Гостомель гр.Рубану О.П. та Крушельницькому В.С. 
Рішення № 719-44-VІІ    

11. Про створення ритуальної служби селища Гостомель 

Рішення № 720-44-VІІ    

12. Про затвердження Положення про порядок продажу земельних ділянок або прав на них комунальної 

власності територіальної громади с. Гостомель на конкурентних засадах 

Рішення № 721-44-VІІ    

13. Про присвоєння звання Почесного громадянина селища Гостомель  

Рішення № 722-44-VІІ    

14. Про врегулювання земельних відносин 

ВИРІШИЛИ:  



Рішення № 723-44-VІІ   «Про надання згоди на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки комунальної власності, яка перебуває в постійному користуванні 

Управління капітального будівництва Київської обласної державної адміністрації орієнтованою 

площею 2,6 га по вул. Рекунова  в селищі Гостомель.» (з уточненням площі) 

Рішення № 724-44-VІІ   «Про припинення ТОВ «Югаз» права оренди земельної ділянки пл. 0,0750 га по 

вул. Свято-Покровській, 73-б/4 в  сел. Гостомель для потреб дитячого садочка»  

Рішення № 725-44-VІІ «Про надання згоди  на розробку  технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки комунальної власності для будівництва та обслуговування 

закладів освіти  по вул. Свято-Покровській, 73-є в сел. Гостомель»  

Рішення № 726-44-VІІ «Про поновлення терміну дії договору оренди земельної ділянки за адресою : 

вулиця Остромирська,28  в сел. Гостомель»  

Рішення № 727-44-VІІ «Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради №665-39-\/ІІ від 19 

липня 2018 року «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки гр. Тіток О.П. »  

Рішення № 728-44-VІІ «Про надання дозволу   на розробку  проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража» на ім’я : гр. Лемеш К.Г., 

Чернявського Б.О., Колесника В.В., Колесника Б.В.  

Рішення № 729-44-VІІ «Про затвердження   проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки» на ім’я : гр. СлабськогоР.Я.,Матової В.Г., Порліщук С.В., Король Л.В., Вчерашнюк Т.І., 

Петровської Н.Ф., Сергієнко О.І., Олексієнка Р.В.   

Рішення № 730-44-VІІ «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості » на ім’я : гр. Рябоконь С.В., Соловйова А.В.  

Рішення № 731-44-VІІ «Про затвердження   проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення  

земельної ділянки» на ім’я : гр. Король І.М., Кравченко О.П., Сіренка М.М., Король І.М., Чернявського Ю.О.   

 

СЕСІЮ  ЗАКРИТО. 

 

Головуючий                                              Ю.І. Прилипко 

                                                                                                     Гостомельський  селищний голова 

 

 Секретаріат                                         Кислиця О.В.,  

                                                                Прилипко О.Ю. 

Депутати Гостомельської селищної  ради 

 

 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

СОРОК  ЧЕТВЕРТА   СЕСІЯ  СЬОМОГО СКЛИКАННЯ  

від 20 вересня  2018 р. 
ПРОТОКОЛ СЕСІЇ 

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

року  «Про бюджет селища Гостомель на 2018  рік» 

1/1.  Пропозиція бюджетної комісії : відмовити у збільшенні виплати за звання Почесний громадянин 

(не набрало голосів) 

1/2. Пропозиція : Збільшити розмір виплати за звання Почесний громадянин(не набрало голосів) 

2.  Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право укладання договору оренди комунального 

майна територіальної громади селища Гостомель 

3.  Про затвердження Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду комунального 

майна, що належить територіальній громаді селища Гостомель 



4.  Про прийняття у комунальну власність територіальної громади селища на баланс Гостомельської 

селищної ради та передачу Публічному товариству по газопостачанню та газифікації «Київоблгаз» на 

праві господарського відання складових газорозподільної системи 

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

комунального майна 

6.  Про продаж гр. Світаньку Р.А. земельної ділянки несільськогосподарського призначення по вулиці 

Кулішова,2-а в селищі Гостомель (пропозиція бюджетної комісії : дочекатись відповіді від  патріарха) 

6/1. Погодити продаж гр. Світаньку Р.А. земельної ділянки несільськогосподарського призначення по 

вулиці Кулішова,2-а в селищі Гостомель 

7.  Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради №104-06-VII від 15.03.2016р. «Про 

утворення конкурсної комісії для проведення конкурсу на оренду комунального майна територіальної 

громади селища Гостомель» 

8. Про внесення до рішення Гостомельської селищної ради «Про затвердження програми  соціально- 

економічного і культурного розвитку  селища Гостомель на 2018 рік» 

9.  Про прийняття в комунальну власність територіальної громади селища Гостомель нежитлового 

приміщення (контора) по вулиці Молодіжна,9/1 в селищі Гостомель Київської області з подальшою 

передачею КП «УЖКГ «Гостомель» 

10.  Про затвердження Положення про порядок відчуження майна комунальної власності 

територіальної громади селища Гостомель 

11.  Про відмову у зменшенні розміру пайової участі у розвиток інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури селища Гостомель гр.Рубану О.П. та Крушельницькому В.С. 

12.  Про створення ритуальної служби селища Гостомель 

13. Про затвердження Положення про порядок продажу земельних ділянок або прав на них комунальної 

власності територіальної громади с. Гостомель на конкурентних засадах 

14.  Про присвоєння звання Почесного громадянина селища Гостомель  

 - Про врегулювання земельних відносин; 

15. Про надання згоди на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки комунальної власності, яка перебуває в постійному користуванні Управління 

капітального будівництва Київської обласної державної адміністрації орієнтованою площею 2,6 га по 

вул. Рекунова  в селищі Гостомель. (з уточненням площі) 

16. Про припинення ТОВ «Югаз» права оренди земельної ділянки пл. 0,0750 га по вул. Свято-

Покровській, 73-б/4 в  сел. Гостомель для потреб дитячого садочка. 

 

17. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з уточненням площі по 

вул. Свято-Покровській, 73-є в сел. Гостомель. 

18. Про продовження гр. Походенку В.М. договору оренди земельної ділянки пл. 0,0156 га по вул. 

Остромирській (раніше вул. Радгоспна), 28 в сел. Гостомель терміном на 5 років. 

19. Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради №665-39-VІІ від 19.07.2018 року 

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

ділянки гр. Тіток О.П.» площею 0,0029 га для будівництва індивідуального гаража по вул. Рекунова, 

9-г/гар.№19, в зв’язку зі зміною площі та номера гаража. 

 

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

будівництва індивідуальних гаражів: 

№ ПІБ Адреса проживання Адреса земельної ділянки Площа 

1 Колесник Богдан 

Вікторович 

сел. Гостомель 

вул. Рекунова, 9-б кв. 10 

сел. Гостомель 

вул. Рекунова, 9-б/гар.№21 

0,0086 

2 Колесник Віктор 

Володимирович 

сел. Гостомель 

вул. Рекунова, 9-б кв. 10 

сел. Гостомель 

вул. Рекунова, 9-б/гар.№19 

0,0100 



3 Лемеш Катерина 

Григорівна 

сел. Гостомель 

вул. Рекунова, 7 кв. 56 

сел. Гостомель 

вул. Рекунова, 7-а/ гар.№22 

0,0029 

4 Чернявський Борис 

Олександрович 

сел. Гостомель 

вул. Рекунова, 1-а кв. 1  

сел. Гостомель 

вул.  Рекунова, 7-а/гар.№46 

0,0025 

 

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

№ ПІБ Адреса земельної ділянки Площа  

1. Сергієнко Олена Іванівна сел. Гостомель, вул. Озерна, 32-б 0,1366 

2 Петровська Ніна Федорівна сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 360-а 0,2000 

3 Олексієнко Руслан 

Володимирович 

сел. Гостомель, вул. Солов’їна, 22-а 0,0250 

4 Вчерашнюк Тамара Іванівна сел. Гостомель, вул. Ярмаркова, 16-б 0,0700 

5 Король Людмила Вікторівна сел. Гостомель, вул. Ярова, 38 0,1200 

6 Слабський Руслан Яровславович сел. Гостомель, вул. Солов’їна, 128 0,0481 

7 Поліщук Світлана 

Володимирівна  

сел. Гостомель, вул. Виноградна, 24 0,1168 

8 Матова Валентина Григорівна сел. Гостомель, вул. Балабуєва, 32 0,1000 

 

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

натурі (на місцевості):   

№ ПІБ Адреса земельної ділянки  

1 Рябоконь Світлана Володимирівна сел. Гостомель, вул. Чернинська, 9 0,0866 

2 Соловйов Анатолій 

Володимирович 

сел. Гостомель, вул. Кімерська, 8 0,0971 

 

23. Затвердження проекту землеустрою щодо зміни  цільового призначення земельної ділянки:   

1. Чернявський Юрій 

Олександрович 

сел. Гостомель,  

вул. Ватутіна, 50-д 

0,3000 Зміна ОСГ на будівництво та 

обслуговування будівель 

громадських та релігійних 

організацій 

2 Кравченко 

 Олена Петрівна 

сел. Гостомель,  

вул. Садова, 18  с/т 

«Прогрес» 

0,0505 Зміна з колективного 

садівництва на БОЖБ 

3 Сіренко  

Максим Миколайович 

сел. Гостомель,  

вул. Свято-Покровська, 40 

0,0999 Зміна з ОСГ на БОЖБ 

4 Король  

Ігор Михайлович 

сел. Гостомель,  

вул. Свято-Покровська, 40-г 

0,1267 Зміна з ОСГ на БОЖБ 

5 Король  

Ігор Михайлович 

сел. Гостомель,  

вул. Свято-Покровська, 40-в 

0,1318 Зміна з ОСГ на БОЖБ 

 

24. Затвердження проекту землеустрою щодо зміни  цільового призначення земельної ділянки:  

(знято на доопрацювання)  

1 Павшенко  

Віктор Миколайович 

сел. Гостомель  

вул. Остромирська, 35-є 

0,0809 Зміна з ведення підсобного 

сільського господарства на 

будівництво і обслуговування 

багатоквартирного житлового 

будинку 



 

Результати поіменного голосування 

 

 

№ 

 

 

ПІБ депутата  
1. 2. 3. 4. 5. 6. 6/1. 

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

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

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

4 Дубас В.В. за за за за за утрим за 

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

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

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

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

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

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

11 Мамчур С.О. за за за за за за утрим 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня 

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

  «За»  -23 «За»  -22 «За»  -22 «За»  -21 «За»  -20 «За»  -11 «За»  -11 

 

Результати поіменного голосування 

 

 

№ 

 

 

ПІБ депутата  
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

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. відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня 

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 не голосує за за за за 

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

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

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

20 Скрябін С.М. за за за за за за за 

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

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. відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня 

27 Шальман Т.М. за за за за за за за 

  «За»  -22 «За»  -21 «За»  -20 «За»  -22 «За»  -20 «За»  -22 «За» - 22 

 

 

 

 

Результати поіменного голосування 

 

 

№ 

 

 

ПІБ депутата  
14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

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. відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня 

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 Писанка Є.О. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

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. 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. відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня 

27 Шальман Т.М. за за за за за за за 

  «За»  -22 «За»  -22 «За»  -22 «За»  -22 «За»  -22 «За»  -22 «За»  -22 

 

Результати поіменного голосування 

 

 

№ 

 

 

ПІБ депутата  
21. 22. 23. 

1 Прилипко Ю.І. за за за 

2 Гамарник Р.І. за за за 

3 Діденко В.М. за за за 

4 Дубас В.В. за за за 

5 Дудник Н.Ю. за за за 

6 Жабченко С.А. відсутній відсутній відсутній 

7 Кислиця О.В. за за за 

8 Коваленко Р.В. за за за 

9 Лінчук Ж.В. відсутня відсутня відсутня 

10 Мамчур О.Д. за за за 

11 Мамчур С.О. за за за 

12 Марчук Ю.В.  за  за  за 

13 Матусяк О.І. за за за 

14 Мілевська З.П. за за за 

15 Мовчун Т.М. за за за 

16 Паламарчук О.В. за за за 

17 Писанка Є.О. відсутній відсутній відсутній 

18 Поповичук О.М. відсутній відсутній відсутній 

19 Прилипко О.Ю.  за  за  за 

20 Скрябін С.М. за за за 

21 Смолянчук О.О. за за за 

22 Товстоног О.П. за за за 

23 Туровський А.А. за за утрим 

24 Філіпчук В.В. за за за 

25 Чемерис С.В. за за за 



26 Чорна О.В. відсутня відсутня відсутня 

27 Шальман Т.М. за за за 

  «За»  -22 «За»  -22 «За»  -22 

 

Лічильна комісія : Коваленко Р.В., Дудник Н.Ю., Марчук Ю.В. 

 

Сесію закрито 

 

 

 

 

 

 

 


