
 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЯ  СЕСІЯ   СЬОМОГО   СКЛИКАННЯ від 18.05.2017 р. 

Протокол засідання : 

 
1. Про надання матеріальної допомоги гр. Майкову С.В. ,гр. Яремчук М.В., гр. Купрюшиній Г.М., гр. 

Новосьоловій Н.В., гр. Савченко С.М.   

 

2. Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №285-15-VII від 23 грудня 2016 року 

«Про бюджет селища Гостомель на 2017» (підтримано та проголосовано за подання заступника 

селищного голови Саєнка В.М., подання заступника селищного голови Штутмана Є.А. відкладено на 

доопрацювання) 

 

3. Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради №288-15-\/ІІ від 23 грудня 2016 р.  

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

і спорту  на 2017 р.»    

 

4. Про розгляд звернення гр. Сіренко М. 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 (будівництво 12-ти квартирного 

житлового будинку по провулку Мальовничий, буд.7  в селищі Гостомель)       

 

5. Про розгляд звернення гр. Сіренко М. 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 (будівництво 12-ти квартирного 

житлового будинку по провулку Мальовничий, буд.5  в селищі Гостомель  

 

6. Про розгляд звернення гр. Король С.С.  щодо укладення договору про залучення коштів  замовників 

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

транспортної і соціальної інфраструктури селища Гостомель (будівництво 12-ти квартирного 

житлового будинку по провулку Мальовничий, буд.5-а   в селищі Гостомель)  

 

7. Про розгляд звернення гр. Король С.С.  щодо укладення договору про залучення коштів  замовників 

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

транспортної і соціальної інфраструктури селища Гостомель (будівництво 12-ти квартирного 

житлового будинку по провулку Мальовничий,  буд.7-а   в селищі Гостомель)  

8. Про  внесення змін до рішення №279-15-\/ІІ від 15.12.2016 р. «Про затвердження Плану діяльності з  

підготовки  проектів регуляторних актів Гостомельської  селищної ради на 2017 рік»  

( Про затвердження Правил благоустрою селища Гостомель) 

 

  «Про врегулювання земельних відносин» 

9.  Про надання дозволу на зміну конфігурації земельної ділянки площею 0,0500га  без зміни площі  
гр. Ніжник О.О.по вул. Остромирська, 67-г для ведення особистого селянського господарства. 

 

10.  Про відміну рішення Гостомельської селищної ради №139-07-VII від 21 квітня 2016 року «Про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки гр. Волочай 

Л.Г.» орієнтовною площею 0,1000 га для ведення особистого селянського господарства в районі вул. 

Лугової, діл. №1 в селищі Гостомель (на користь Ангел О.О.) 

 

11. Про відміну рішення Гостомельської селищної ради №238-12-VII від 16 вересня 2016 року «Про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки гр.Горбенко 

М.Д..» орієнтовною площею 0,0891 га для ведення особистого селянського господарства по вул.Солов’їна,68  

в селищі Гостомель (на користь дочки Більо Г.В.) 

 

 



 

 

12. Про надання в оренду земельної ділянки  Міністерству оборони України Центральному 

територіальному управлінню капітального будівництва земельної ділянки площею 0,6000 га (кадастровий 

номер 3210945900:01:078:0169) для будівництва житлової забудови в селищі Гостомель (військова частина 

А0565) терміном на 5 (п’ять) років. 

 

13. Про надання згоди на передачу в суборенду земельної ділянки ТОВ «Будівельна компанія «Гостомель» 

площею 4,0213га по вул Б.Хмельницького,2-д. 

 

14. Про надання згоди на передачу в суборенду земельної ділянки ТОВ «Будівельна компанія «Гостомель» 

площею 0,7228га по вул Б.Хмельницького,2-е. 

 

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

 Адреса проживання Адреса земельної ділянки Площа, 

га 

1.Іродовська Олена Володимирівна сел.Гостомель, вул.Щорса,25 сел.Гостомель, вул. Окружна,7-д 0,0744 

2.Фесенко Володимир Іванович сел.Гостомель, вул. Свято-Покровська,10 сел.Гостомель, вул. Свято-Покровська 0,0600 

3.Олійник Володимир 

Олександрович 

сел. Гостомель, вул. Леонтовича,7 сел.Гостомель, вул.Леонтовича,7-г 0,1308 

4.Волочай Леонід Григорович сел. Гостомель, вул. Проскурівська,4 кв.54 сел. Гостомель, Баланівська,2-ж 0,0844 

5.Топал Леонід Миколайович сел.Гостомель, вул.Ватутіна,63 сел. Гостомель, пров. Ювілейний,2-д 0,1000 

6.Панійван Ніна Василівна сел. Гостомель, вул. Ярова,158 сел. Гостомель, вул. Ярова,158-а 0,0400 

7.Венгер Олександр Миколайович сел. Гостомель, вул.Лермонтова,34 сел. Гостомель, вул.Лермонтова,18-в 0,1000 

8.Пасічник Володимир Андрійович сел. Гостомель, вул.Кімерська,11 сел. Гостомель, вул.Лермонтова,18-г 0,0500 

9.Андросов Олексій Миколайович сел. Гостомель, вул.Чернинська,40 сел. Гостомель, вул.Проскурівська,15-в 0,0150 

10.Лісовський Михайло Євгенійович сел. Гостомель, вул.Річна,1-а сел. Гостомель, вул.Річна,1-б 0,0500 

11.Сафронова Раїса Іванівна сел. Гостомель, вул.Річна,1 сел. Гостомель, вул.Річна,1-в 0,0537 

12.Потороча Геннадій 

Олександрович 

сел. Гостомель, вул.Чумацький шлях,19 сел. Гостомель, вул.Окружна,19-б 0,0776 

13.Ігнатенко Лілія Борисівна сел. Гостомель, вул.Дніпровська,52 сел. Гостомель, вул.Дніпровська,52-а 0,0510 

14.Довгань Філогоній Петрович сел. Гостомель, вул.Озерна,6 сел. Гостомель, вул.Вишнева,66-а 0,0372 

15.Ангел Олена Олександрівна сел. Гостомель, вул.Лугова,53 сел. Гостомель, вул.Залізнична,1  0,0611 

16.Шевченко Наталія Володимирівна сел. Гостомель, вул.Молодіжна,3 кв.3 сел. Гостомель, вул.Степова,29-б 0,1160 

17.Вознюк Тетяна Іванівна сел. Гостомель, вул.Ярова,237 сел. Гостомель, вул.Степова,27-б 0,1160 

18.Зайченко Ігор Олександрович сел. Гостомель, вул.Чернинська,58 сел. Гостомель, Св.-Покровська,346-е 0,0740 

19.Слабська Оксана Юріївна сел. Гостомель, вул.Рекунова,3/11 сел. Гостомель, вул.Солов’їна,128-а 0,0200 

20.Більо Галина Валеріївна сел. Гостомель, вул.Ватутіна,53 сел. Гостомель, вул. Солов’їна,68 0,0891 

 

 

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

№ ПІБ Адреса земельної ділянки Площа, га 

1. Буркало Володимир Петрович сел.Гостомель, вул. Залізнична,6 0,1000 

2. Васильєва Ольга Михайлівна сел.Гостомель, вул.Залізнична,38 0,1000 

3. Самарін Віктор Едуардович сел.Гостомель, вул. Залізнична, 5 0,1000 

4 Самарін Микола Едуардович сел.Гостомель, вул. Залізнична,4 0,1000 

5 Андрієнко Володимир Олександрович сел.Гостомель, вул. Ярова, 88 0,0600 

6 Зоря Іван Іванович сел.Гостомель, вул. Дніпровська, 45-ж 0,0351 

7 Янулевич Юрій Едуардович сел.Гостомель, вул. Залізнична, 10 0,1000 

8 Заяц Віктор Степанович сел.Гостомель, вул. Залізнична, 8 0,1000 

9 Бандур Марина Вікторівна сел.Гостомель, вул. Городня,11 0,1000 

10 Шляга Віталій В’ячеславович сел.Гостомель, вул.Свято-Покровська,350-б 0,0538 

11 Шляга Олександр В’ячеславович сел.Гостомель, вул. Свято-Покровська,348-а 0,1300 

12 Ющенко Наталія Сергіївна сел.Гостомель, вул.Свято-Покровська,48-а 0,1300 

13 Колода Сергій Олександрович сел.Гостомель, вул. Дніпровська,127-б 0,0900 

14 Мельник Федір Дмитрович сел.Гостомель, вул. Залізнична,45 0,1000 

15 Лабунський Олександр Валентинович сел.Гостомель, вул. Городня,21 0,1241 

16 Романюк Ганна Василівна сел.Гостомель, вул. Вишнева,1-в 0,0600 

17 Вергулес Валентина Миколаївна сел.Гостомель, вул. Залізнична,13 0,1000 

18 Коноваленко Людмила Василівна сел. Гостомель, вул. Вишнева,1-г 0,0600 



19 Колосюк Вікторія Анатоліївна сел. Гостомель, вул. Дніпровська,45-є 0,0395 

    20 Кируша Олександр Олександрович сел. Гостомель, вул. Городня,30 0,0950 

21 Пігольчук Оксана Миколаївна сел. Гостомель, вул. Залізнична,15 0,1000 

22 Длубак Роман Михайлович сел. Гостомель, вул. Виноградна,25 0,1000 

23 Ткаченко Ольга Степанівна сел. Гостомель, вул. Залізнична,30 0,1000 

24 Рудзевич Андрій Володимирович сел. Гостомель, вул. Залізнична,16 0,1000 

25 Короченко Тетяна Леонідівна сел. Гостомель, вул. Залізнична,43 0,1000 

26 Зоря Юлія Миколаївна сел. Гостомель, вул. Залізнична,36 0,1000 

27 Коваленко Руслан Васильович сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська,360-б 0,1167 

28 Туркіна Катерина Миколаївна сел. Гостомель, вул. Виноградна ,14 0,0700 

29 Марущак Тетяна Панасівна сел. Гостомель, вул. Виноградна,12 0,0700 

30 Кривошеєнко Олена Леонідівна сел. Гостомель, вул. Ярослава Мудрого,30-а 0,0538 

31 Михайлишина Ніна Пилипівна сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська,350-ж 0,1190 

32 Марущак Юрій Михайлович сел. Гостомель, вул. Абрикосова,9 0,0634 

33 Ярош Катерина Іванівна сел. Гостомель, вул. Городня,3 0,0502 

34 Вєтрова Наталія Миколаївна сел. Гостомель, вул. Ярова,51-б 0,0471 

35 Чебан Тетяна Анатоліївна сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська,70-й 0,1123 

36 КарташовВячеславВіталійович сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська,70-к 0,1070 

37 Левчук Борис Валерійович сел. Гостомель, вул. О.Старова,13 0,0922 

38 Мельник Сергій Юрійович сел. Гостомель, вул. Городня,23 0,1000 

39 Лановенко Євгенія Володимирівна сел. Гостомель, вул. Віноградна,22-а 0,1279 

40 Лановенко Олександр Сергійович сел. Гостомель, вул. Абрикосова,23-а 0,0907 

 

      
 

17. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна 

ділянка) 

№  ПІБ Адреса земельної ділянки Площа, га 

1     Деревінська Тетяна Володимирівна сел.Гостомель, вул. Чумацький шлях,7 0,0741 

2 Сєрков Валерій Вікторович сел.Гостомель, вул. Чернинська,27 0,0743 

 

 

 

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

особистого селянського господарства гр. Коваленко Ю.А по вулиці Виноградна,26 в селищі Гостомель площею 

0,1253 га. 

 

Результати поіменного голосування 

 

 

№ 

 

 

ПІБ депутата  
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

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

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

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

4 Дубас В.В. за за за за за за за за за за за за 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

голосу
вав 

за утрим 

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

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

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

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

22 Туровський А.А. за за за за за за за за за за за Не 
голосує 

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

голосу
вав 

Не 

голосу
вав 

за 

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

25 Черінська Н.В. за за за за за за за за за за за за 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

ПІБ депутата  
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 

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 за утрим. за за за за за 

4 Дубас В.В. за за за за за за за за 

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 не голосує за не голосує 

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. за за за за за за за за 

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

17 Поповичук О.М. за за утрим. за не голосує не голосує за за 

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

19 Скрябін С.М. за за утрим. утрим. 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 утрим. утрим. не голосує 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 не голосує за за 

 

 

Склад лічильної комісії :  Дудник Н.Ю., Діденко В.М., Черінська Н.В. 

 

Сесію закрито 



 
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 23  

сесії  Гостомельської селищної ради \/ІІ скликання, що  були  прийняті  на засіданні   

18 травня  2017  року :                                                   

1. Про надання матеріальної допомоги на ім’я : гр. Новосьолової  Н.В., Савченка С. С., Яремчук М.В., 

Купрюшиної Г.М., Майкова С.В. 

   Рішення № 398-23-VІІ    
2. Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №285-15-VII від 23 грудня 2016 року 

«Про бюджет селища Гостомель на 2017 рік». 

   Рішення № 399-23-VІІ    

3. Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради №288-15-\/ІІ від 23.12.2016 р. «Про 

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

культури і спорту на 2017 рік»  

Рішення № 400-23-VІІ    

4. Про розгляд звернення гр. Сіренка М.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 № 401-23-VІІ    

5. Про розгляд звернення гр. Сіренка М.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 № 402-23-VІІ    

6. Про розгляд звернення гр. Короля С.С.   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 № 403-23-VІІ    

7. Про розгляд звернення гр. Короля С.С.   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 № 404-23-VІІ    
8.  Про врегулювання земельних відносин 

Доповідають : Лукашевич Є.О.–  головний спеціаліст-землевпорядник  селищної ради 

                          Борисова Л.В. –  головний спеціаліст-архітектор селищної ради 

ВИРІШИЛИ:  

Рішення № 405-23-VІІ  «Про надання дозволу на зміну конфігурації земельної ділянки гр. Ніжник 

О.О. в селищі Гостомель»  

Рішення № 406-23-VІІ  «Про відміну рішень Гостомельської селищної ради»  на ім’я : гр. Волочай 

Л.Г., Горбенко М.Д.  

Рішення № 407-23-VІІ  «Про передачу в оренду земельної ділянки»  на ім’я : ЦТУКБ МО України  

Рішення № 408-23-VІІ  «Про надання згоди комунальному підприємству «Гостомельінвестбуд» 

Гостомельської селищної ради на укладення договору суборенди»  на земельну ділянку площею 

4,0213 га по вулиці Богдана Хмельницького, 2-д   

 

Рішення № 409-23-VІІ  «Про надання згоди комунальному підприємству «Гостомельінвестбуд» 

Гостомельської селищної ради на укладення договору суборенди»  на земельну ділянку площею 

0,7228 га по вулиці Богдана Хмельницького, 2-е   

Рішення № 410-23-VІІ  «Про надання на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки »  на ім’я : гр. Вознюк Т.І., Шевченко Н.В., Фесенка В.І., Зайченка І.О., 



Волочая Л.Г., Сафронової Р.І., Ангел О.О., Лісовського М.Є., Довганя Ф.П., Венгера О.М., 

Пасічника В.А., Панійван Н.В., Олійника В.О., Слабської О.Ю., Ігнатенко Л.Б., Більо Г.В., 

Андросова О.М., Поторочі Г.О., Топала Л.М., Іродовської О.В.  

Рішення № 411-23-VІІ  «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність» на ім’я : гр. Длубака Р.М., Коваленко Ю.А., Янулевича Ю.Е., Кривошеєнко О.Л., 

Васильєвої О.М., Самаріна М.Е., Самаріна В.Е., Туркіної К.М., Марущака Ю.М., Михайлишиної 

Н.П., Буркало В.П., Рудзевича А.В., Шляги В.В., Лабунського О.В., Коваленка Р.В., Марущак Т.П., 

Ярош К.І., Левчука Б.В., Пігольчук О.М., Ткаченко О.С., Зорі Ю.М., Короченко Т.Л., Кируші О.О., 

Романюк Г.В., Вергулес В.М., Зорі І.І., Колосюк В.А., Лановенка О.С., Лановенко Є.В., Шляги О.В., 

Карташова В.В., Коноваленко Л.В., Заяц В.С., Вєтрової Н.М., Ющенко Н.С., Чебан Т.А., Андрієнка 

В.О., Мельника Ф.Д., Колоди С.О., Бандур М.В., Мельника С.Ю.  
Рішення № 412-23-VІІ  «Про затвердження технічної документації із  землеустрою щодо встановлення  меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості)» на ім’я : гр. Деревінської Т.В., Сєркова В.В.   по даному питанню 

додаються 

9.  «Про  внесення змін до рішення №279-15-\/ІІ від 15.12.2016 р. «Про затвердження Плану діяльності з  

підготовки  проектів регуляторних актів Гостомельської  селищної ради на 2017 рік» ( Проект Правил 

благоустрою селища Гостомель) 

Рішення № 413-23-VІІ    

 

СЕСІЮ  ЗАКРИТО. 

 

 

Головуючий                                                      Ю.І. Прилипко 

                                                   Гостомельський  селищний голова 

 

                                                                                   

Секретаріат :                                             

                                                                   Чорна О.В., Кислиця О.В. 

                                                                   Депутати Гостомельської селищної  ради 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


