
 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

ДВАДЦЯТЬ ШОСТА   СЕСІЯ   СЬОМОГО   СКЛИКАННЯ 

Протокол засідання : 

                   21 серпня 2017 р. 
1. Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №285-15-VII від 23 грудня 2016 року 

«Про бюджет селища Гостомель на 2017» 

2. Про надання матеріальної допомоги  

3. Про зменшення розміру пайової участі у розвитку  інженерно - транспортної і соціальної 

інфраструктури селища Гостомель (будівництво багатоквартирного  житлового будинку по вул. 

Остромирській, буд. 35-б в селищі Гостомель) ТОВ «Гостомельськи липки» . 

4. Про хід  виконання бюджету селища за І півріччя 2017 р. 

5. 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» 

Доповідає : Закревська А.В.  –   начальник відділу обліку та звітності       

6.  Про внесення змін до рішень: 

- Про внесення змін до  персонального складу виконавчого комітету Гостомельської селищної ради \/ІІ 

скликання  

- Про внесення змін до складу адміністративної комісії при виконавчому комітеті Гостомельської 

селищної ради \/ІІ скликання» 

- Про внесення змін до рішення №188-09-\/ІІ від 07.07.2016 р. «Про створення тендерного комітету та 

затвердження Положення про тендерний комітет Гостомельської селищної ради» 
7. Звіт про виконання Плану роботи Гостомельської селищної ради \/ІІ  скликання  у І  півріччі  2017 р.   

8. Про затвердження  Правил благоустрою селища Гостомель 
Доповідає : Гусєва Ю.М.   –   головний спеціаліст-юрист  

«Про врегулювання земельних відносин» 

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

№ ПІБ Адреса земельної ділянки Площа, га 

1. Фесенко Володимир Іванович сел.Гостомель, вул.Свято-Покровська, 346-є 0,0626 

2 Ковальчук Марія Михайлівна сел.Гостомель, вул. Ірпінська, 13-б 0,0030 

3. Семенчук Сергій Володимирович сел.Гостомель, пров.Ювілйний,2-в 0,1000 

4. Вінярський Анатолій Вікторович сел.Гостомель, пров.Ювілейний,2-г 0,1000 

5. Шумар Сергій Васильович сел.Гостомель, вул.Городня,2 0,0650 

6. Саранюк Василь Миколайович сел.Гостомель, вул.Абрикосова,15 0,0600 

7. Лазаренко Віра Леонідівна сел.Гостомель, вул.Ювілейна,53-в 0,0108 

8. Буркало Микола Тарасович сел.Гостомель, пров. Леонтовича, 7-б 0,1132 

9. Філіпчук Вікторія Павлівна сел.Гостомель, вул.Абрикосова,11 0,0900 

10. Цибуленко Любов Романівна сел.Гостомель, вул.Виноградна,31 0,0800 

11. Колесник Микола Іванович сел.Гостомель, вул.Городня,5 0,0502 

12. Усова Ольга В’ячеславівна сел.Гостомель, вул.Городня,24 0,0850 

13. Станішевський Артем Вікторович сел.Гостомель, вул.Нова,3-е 0,0100 

14. Осецький Сергій Геннадійович сел.Гостомель, вул.Свято-Покровська,350-в 0,1292 

15. Матьошко Ганна Ростиславівна сел.Гостомель, вул. Залізнична, 55-а 0,0688 

16. Сєргєєв Олексій Володимирович сел.Гостомель, вул.Свято-Покровська,346-д 0,0550 

17. Лисенко Олександра Василівна сел.Гостомель, вул. Ярова, 227-а 0,1508 

18. Олійник Микола Сергійович сел.Гостомель, вул. Леонтовича, 34 0,0130 

 
10.  Про поновлення терміну дії договору оренди на земельну ділянку ТОВ «Факел» площею 2,000га по  

вул.Остромирській,77 в селищі Гостомель терміном на 5 років. 

       Про поновлення терміну дії договору оренди на земельну ділянку ТОВ «БК-Блік»  площею 0,9530 га по вул. 

Південна, 36 в селищі Гостомель терміном на 5 років. 

 



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

(на місцевості): 

№ ПІБ Адреса земельної ділянки Площа, га 

1 Гамарник Роман Іванович сел. Гостомель, вул.Зарічна,14 0,0958 

12. Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №254-13-VIIвід 20.10.2016року «Про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки» гр. Ліпінському С.М. в 

частині зміни площі земельної ділянки з 0,0500 га на 0,0800 га. 

 

 

Результати поіменного голосування 

 

 

№ 

 

 

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

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 утрим. 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.  відсутній  відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

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

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

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

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

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 утрим. за за за за за 

17 Поповичук О.М.  відсутній  відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

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

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

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

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

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

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 утрим. за 

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

 

 

Склад лічильної комісії :  Мовчун Т.М., Мілевська З.П., Матусяк О.І. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результати поіменного голосування 

 

 

№ 

 

 

ПІБ депутата  
9. 10. 11. 12. 

1 Прилипко Ю.І. Не голосував за за за 

2 Гамарник Р.І. за за за за 

3 Діденко В.М. за за за за 

4 Дубас В.В. за за за за 

5 Дудник Н.Ю. Не 

голосувала 

за за за 

6 Жабченко С.А. за за за за 

7 Кислиця О.В. за за за за 

8 Коваленко Р.В.  відсутній відсутній відсутній відсутній 

9 Лінчук Ж.В. відсутня відсутня відсутня відсутня 

10 Мамчур О.Д.  за за за утрим. 

11 Мамчур С.О. відсутній відсутній відсутній відсутній 

12 Марчук Ю.В. за за заі за 

13 Матусяк О.І. за за за за 

14 Мілевська З.П. за за за за 

15 Мовчун Т.М. за за за за 

16 Паламарчук О.В. за за за за 

17 Поповичук О.М.  відсутній відсутній відсутній відсутній 

18 Прилипко О.Ю. Не 

голосувала 

за за за 

19 Скрябін С.М. за за за за 

20 Смолянчук О.О. за за за утрим. 

21 Товстоног О.П. за за за утрим. 

22 Туровський А.А. за утрим. за за 

23 Філіпчук В.В. Не 

голосував 

за за за 

24 Чемерис С.В. за за за за 

25 Черінська Н.В. за за за за 

26 Чорна О.В. за за за за 

27 Шальман Т.М. відсутня відсутня відсутня відсутня 

 

 

Склад лічильної комісії :  Мовчун Т.М., Мілевська З.П., Матусяк О.І. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

ДВАДЦЯТЬ ШОСТА   СЕСІЯ   СЬОМОГО   СКЛИКАННЯ 

 

Протокол сесії 

21 серпня  2017 р. 
1. Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №285-15-VII від 23 грудня 2016 року 

«Про бюджет селища Гостомель на 2017» 

Рішення № 457-26-VІІ    

2. Про надання матеріальної допомоги : гр.Лишиленку О.І., Чуйковській Л.М., Білашенко М.І., 

Лісовській Л.Д., Молоковій Н.М., Зузанській М.С., Череднюку  В.І. 

Рішення № 458-26-VІІ    
3. Про зменшення розміру пайової участі у розвитку  інженерно - транспортної і соціальної 

інфраструктури селища Гостомель (будівництво багатоквартирного  житлового будинку по вул. 

Остромирській, буд. 35-б в селищі Гостомель) ТОВ «Гостомельськи липки» . 

Рішення № 459-26-VІІ    
4. Про хід  виконання бюджету селища за І півріччя 2017 р. 

Рішення № 460-26-VІІ    
5. 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 № 461-26-VІІ    
6.  Про внесення змін до рішень: 

- Про внесення змін до  персонального складу виконавчого комітету Гостомельської селищної ради \/ІІ 

скликання  

- Про внесення змін до складу адміністративної комісії при виконавчому комітеті Гостомельської 

селищної ради \/ІІ скликання» 

- Про внесення змін до рішення №188-09-\/ІІ від 07.07.2016 р. «Про створення тендерного комітету та 

затвердження Положення про тендерний комітет Гостомельської селищної ради» 
Рішення № 462-26-VІІ    
7. Звіт про виконання Плану роботи Гостомельської селищної ради \/ІІ  скликання  у І  півріччі  2017 р.   

Рішення № 463-26-VІІ    

8. Про затвердження  Правил благоустрою селища Гостомель 

Рішення № 464-26-VІІ    

9.«Про врегулювання земельних відносин» 

ВИРІШИЛИ:  

Рішення № 465-26-VІІ  «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність» на ім’я : гр. Матьошко Г.Р., Осецького С.Г., Усової О.В., Сєргєєва О.В., 

Станішевського А.В., Цибуленко Л.Р., Саранюк В.М., Філіпчук В.П., Буркало М.Т., Лазаренко 

В.Л., Шумара С.В., Колесника М.І., Фесенка В.І., Вінярського А.В., Семенчука С.В., Лисенко 

О.В., Ковальчук М.М., Олійник М.С.  

Рішення № 466-26-VІІ  «Про затвердження технічної документації із  землеустрою щодо 

встановлення  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)» на ім’я : гр.  Гамарник Р.І.  

Рішення № 467-26-VІІ  «Про поновлення терміну дії договору оренди земельної ділянки » на ім’я 

: ТОВ «БК-Блік», ТОВ «Факел»    

Рішення № 468-26-VІІ  «Про внесення змін до рішень Гостомельської селищної ради» на ім’я : гр.  

Ліпінського С.М.   

 

 



 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

ДВАДЦЯТЬ ШОСТА   СЕСІЯ   СЬОМОГО   СКЛИКАННЯ 

Протокол  ІІ засідання : 

                   07 вересня  2017 р. 

 
1. Про затвердження коригування (внесення змін до) генерального плану селища Гостомель 

Київської області,  плану зонування території (зонінг) селища Гостомель 

Доповідає : Борисова Л.В. – головний спеціаліст-архітектор  

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

року «Про бюджет селища Гостомель на 2017» 

Доповідає : Токман В.П..  –   ТВо начальника  відділу обліку та звітності       

3. Про затвердження переліку послуг та інформаційних і технологічних карток відділу з питань 

надання адміністративних послуг  (Центру надання адміністративних послуг  у селищі 

Гостомель) 

Доповідає : Чернуха В.В.  –   начальник юридичного відділу  

4.Про звернення до Управління водних ресурсів у м. Києві та Київської області щодо здійснення заходів  

розчистки меліоративного каналу від замулення та донних відкладень в с. Гостомель.  

Доповідає : Саєнко В.М. –   заступник селищного голови  

5.«Про врегулювання земельних відносин» 

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

                          Борисова Л.В. –  головний спеціаліст-архітектор селищної ради 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність:   

№ ПІБ Адреса земельної ділянки Площа, га 

1 Герасименко Ігор Костянтинович сел.Гостомель,  вул.О. Старова, 6 0,0800 

2 Зайченко Ігор Олександрович сел.Гостомель,  вул.Свято-

Покровська,346-е 

0,0740 

 

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

7. Різне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Результати поіменного голосування 

 

 

№ 

 

 

ПІБ депутата  
1. 2. 3. 4. 5. 

1 Прилипко Ю.І. за за за за за 

2 Гамарник Р.І. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

3 Діденко В.М. утрим. за за за за 

4 Дубас В.В. проти за за за за 

5 Дудник Н.Ю. за за за за за 

6 Жабченко С.А. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

7 Кислиця О.В. за за за за за 

8 Коваленко Р.В. за за за за за 

9 Лінчук Ж.В. за за за утрим. за 

10 Мамчур О.Д.  за  за за   за за 

11 Мамчур С.О.  за  за   за   за за 

12 Марчук Ю.В. проти не голосував не голосував не голосував не голосував 

13 Матусяк О.І. за за за за за 

14 Мілевська З.П. за за за за за 

15 Мовчун Т.М. за за за за за 

16 Паламарчук О.В. утрим. не голосував не голосував за за 

17 Поповичук О.М. проти утрим.   за   за  за 

18 Прилипко О.Ю. за за за за за 

19 Скрябін С.М. утрим. за за за за 

20 Смолянчук О.О. за за за за за 

21 Товстоног О.П. за за за за за 

22 Туровський А.А. проти за не голосував не голосував не голосував 

23 Філіпчук В.В. за за за за за 

24 Чемерис С.В. за за за за за 

25 Черінська Н.В. за за за за за 

26 Чорна О.В. за за за за за 

27 Шальман Т.М. за за за за за 

  за -  18 за - 22 за - 22 за - 22 за - 23 

 

 

Склад лічильної комісії :  Мовчун Т.М., Мілевська З.П., Матусяк О.І. 

 

  

 

 

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 26  сесії  

Гостомельської селищної ради \/ІІ скликання  :                                                 

 

ПРОТОКОЛ   СЕСІЇ : 

21 серпня  2017 р. 

07 вересня 2017 р. 
1. Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №285-15-VII від 23 грудня 2016 року 

«Про бюджет селища Гостомель на 2017» 

Рішення № 457-26-VІІ    

2. Про надання матеріальної допомоги : гр.Лишиленку О.І., Чуйковській Л.М., Білашенко М.І., 

Лісовській Л.Д., Молоковій Н.М., Зузанській М.С., Череднюку  В.І. 

Рішення № 458-26-VІІ    
3. Про зменшення розміру пайової участі у розвитку  інженерно - транспортної і соціальної 

інфраструктури селища Гостомель (будівництво багатоквартирного  житлового будинку по вул. 

Остромирській, буд. 35-б в селищі Гостомель) ТОВ «Гостомельськи липки» . 

Рішення № 459-26-VІІ    
4. Про хід  виконання бюджету селища за І півріччя 2017 р. 

Рішення № 460-26-VІІ    
5. 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 № 461-26-VІІ    
6.  Про внесення змін до рішень: 

- Про внесення змін до  персонального складу виконавчого комітету Гостомельської селищної ради \/ІІ 

скликання  

- Про внесення змін до складу адміністративної комісії при виконавчому комітеті Гостомельської 

селищної ради \/ІІ скликання» 

- Про внесення змін до рішення №188-09-\/ІІ від 07.07.2016 р. «Про створення тендерного комітету та 

затвердження Положення про тендерний комітет Гостомельської селищної ради» 
Рішення № 462-26-VІІ    
7. Звіт про виконання Плану роботи Гостомельської селищної ради \/ІІ  скликання  у І  півріччі  2017 р.   

Рішення № 463-26-VІІ    

8. Про затвердження  Правил благоустрою селища Гостомель 

Рішення № 464-26-VІІ    

9.«Про врегулювання земельних відносин» 

Рішення № 465-26-VІІ  «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність» на 

ім’я : гр. Матьошко Г.Р., Осецького С.Г., Усової О.В., Сєргєєва О.В., Станішевського А.В., Цибуленко Л.Р., Саранюк 

В.М., Філіпчук В.П., Буркало М.Т., Лазаренко В.Л., Шумара С.В., Колесника М.І., Фесенка В.І., Вінярського А.В., 

Семенчука С.В., Лисенко О.В., Ковальчук М.М., Олійник М.С.  

Рішення № 466-26-VІІ  «Про затвердження технічної документації із  землеустрою щодо встановлення  меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості)» на ім’я : гр.  Гамарник Р.І.  Рішення № 467-26-VІІ  «Про поновлення 

терміну дії договору оренди земельної ділянки » на ім’я : ТОВ «БК-Блік», ТОВ «Факел»    

Рішення № 468-26-VІІ  «Про внесення змін до рішень Гостомельської селищної ради» на ім’я : гр.  Ліпінського С.М.   

Рішення № 469-26-VІІ  «Про затвердження коригування (внесення змін до) генерального плану селища Гостомель та 

плану зонування території (зонінг) селища Гостомель»  

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

року «Про бюджет селища Гостомель на 2017» 

Рішення № 470-26-VІІ    



11. Про затвердження переліку послуг та інформаційних і технологічних карток відділу з 
питань надання адміністративних послуг  (Центру надання адміністративних послуг  у 
селищі Гостомель) 
Рішення № 471-26-VІІ    

12. Про здійснення заходів  з розчистки меліоративного каналу від замулення та донних 

відкладень   

Рішення № 472-26-VІІ    

13.«Про врегулювання земельних відносин» 

Рішення № 473-26-VІІ  «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність» на 

ім’я : гр. Зайченка І.О., Герасименка І.К.   

 

СЕСІЮ  ЗАКРИТО. 

 

 

Головуючий                                                      Ю.І. Прилипко 

                                                   Гостомельський  селищний голова 

                                                                              

Секретаріат :                                             

                                                                   Кислиця О.В., Чорна О.В. 

                                                                   Депутати Гостомельської селищної  ради 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


