
 

 
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 14  сесії  

Гостомельської селищної ради \/ІІ скликання, які були прийняті на засіданнях  10 та 24  листопада   2016  

року :                                                   

 

ПРОТОКОЛ   СЕСІЇ : 

1.  Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №50-03-\/ІІ від 24.12. 2015  р. 

«Про бюджет селища Гостомель на 2016 рік.»  

Рішення № 258-14-VІІ  (2 рішення)  

2. Про надання матеріальної допомоги гр. Байрачної І.П., Довгаля М.І. 
Рішення № 258/1-14-VІІ   

3.Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради  №958-52– VI від 17 січня 2015 

року «Про встановлення ставок земельного податку в селищі Гостомель»  
Рішення № 259-14-VІІ   

4. Про схвалення проекту рішення «Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської 

селищної ради №959-52VI від 17.01.2015р. «Про встановлення ставок податку на нерухоме 

майно, відмінне  від земельної ділянки в селищі Гостомель» 

Рішення № 260-14-VІІ   

5. Про надання матеріальної допомоги гр. Шульзі О.Д., Єгоровій Т.В.  

Рішення № 261-14-VІІ   
6. Про розгляд звернення гр. Рудько Адоліни Петрівни 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 № 262-14-VІІ   

7. Про розгляд звернення гр. Кондратенка Олександра Олександровича  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 № 263-14-VІІ   

8. Про створення комісії для безоплатного прийняття-передачі в комунальну власність 

територіальної громади селища Гостомель гуртожитків по вулиці Проскурівська №1 та №2 

Рішення № 264-14-VІІ   

9.  Про врегулювання земельних відносин 

ВИРІШИЛИ:  

Рішення № 265-14-VІІ  «Про затвердження  детального плану забудови території площею 5,4339 га 

(кадастровий номер 3210945900:01:040:4585) для будівництва об’єктів житла (багатоквартирні 

будинки) з обслуговуючими об’єктами в селищі Гостомель Київської області»  
Рішення № 266-14 -VІІ  «Про відміну рішення Гостомельської селищної ради » на ім’я : гр. Неровні 

Л.В., Неровні В.О.    

Рішення № 267-14 -VІІ  «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» на ім’я : гр. Сєргєєва О.В., Рябінкіна О.І., Ляха О.М., Бойка В.М., 

Пирогової А.А., Мельник Д.О., Ковальчук М.М., Неровні Л.В., Радомського С.С., Вчерашнюк Т.І.   

Рішення № 268 -14-VІІ  «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність» на ім’я : гр. Закревської А.В., Ференц Т.В., Саєнка В.М., Грицай Л.І., Ващенка О.І., Ткачука 

М.П.  

Рішення № 269 -14-VІІ  «Про безоплатну передачу у приватну власність земельної ділянки » на ім’я : 

гр. Пупкова В.І. (осг), Пупкова В.І. (житлова)  

Рішення № 270 -14-VІІ  «Про поновлення терміну дії договору оренди  земельної ділянки  по вулиці 

Автодорожна,2-а в селищі Гостомель»  



 

Рішення № 271 -14-VІІ  «Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради » на ім’я : гр. 

Хоменко Л.І., Мілевської З.П., Жабченка С.А.  

Рішення № 272 -14-VІІ   
- «Про надання згоди  КП «Гостомельінвестбуд» Гостомельської селищної ради на укладання договору 

суборенди земельної ділянки  по вулиці Свято-Покровська,73-ж в селищі Гостомель»  

- «Про надання згоди  КП «Гостомельінвестбуд» Гостомельської селищної ради на укладання договору 

суборенди земельної ділянки  по вулиці Свято-Покровська,73-з в селищі Гостомель»  

Рішення № 273 -14-VІІ  «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою, 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на умовах оренди  ПАТ 

«УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТАЦІЙНИЙ БАНК»»  

Рішення № 274  -14-VІІ  «Про закріплення земельної ділянки для облаштування паркової зони 

відпочинку»»  

 

 
СЕСІЮ  ЗАКРИТО. 

 

Головуючий                                                      Ю.І. Прилипко 

                                                        Гостомельський  селищний голова 

                                                                                

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

                                                              Депутати Гостомельської селищної   

 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

                      ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ   СЬОМОГО   СКЛИКАННЯ 

                (І засідання )  
                                                 ПОРЯДОК  ДЕННИЙ       10  листопада  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 2016р.» 

2. Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради  №958-52– VI від 17 січня 2015 року 

«Про встановлення ставок земельного податку в селищі Гостомель» 

3. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради 

№959-52VI від 17.01.2015р. «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне  від земельної 

ділянки в селищі Гостомель» 

4. Про надання матеріальної допомоги гр. Денисенко О.Ю. (лікування дитини),  гр. Абаронову В.О. 

Результати поіменного голосування 

№ ПІБ депутата  

1. 2. 3. 4. 

1 Прилипко Ю.І. відсутній  відсутній  відсутній  відсутній  

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. за за за за 

6 Жабченко С.А. відсутній  відсутній  відсутній  відсутній  

7 Кислиця О.В. за за за за 

8 Коваленко Р.В. за за за за 

9 Лінчук Ж.В. за за за за 

10 Мамчур О.Д. за за за за 

11 Мамчур С.О. за Не голосував за за 

12 Марчук Ю.В. за утримався за 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. за проти за за 

18 Прилипко О.Ю. за за за за 

19 Скрябін С.М. за утримався за за 

20 Смолянчук О.О. за за за за 

21 Товстоног О.П. за за за за 

22 Туровський А.А. за утримався за за 

23 Філіпчук В.В. за за за за 

24 Чемерис С.В. за утримався за за 

25 Черінська Н.В. за за за за 

26 Чорна О.В. за за за за 

27 Шальман Т.М. за утрималась за за 

Лічильна комісія:  Марчук  Юрій Валерійович 

                                    Лінчук Жанна Володимирівна 

                                   Скрябін Сергій Миколайович 

 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

                      ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ   СЬОМОГО   СКЛИКАННЯ 

                (ІІ засідання )  від 24  листопада  2016 р. 

Порядок денний:  
- Про надання дозволу ТОВ «Інтербуд Дивелопмент» на виготовлення детального плану забудови  

території по вул. Свято – Покровська, 137 в сел. Гостомель пл. 0,2784 га   (знято на доопрацювання) 

1. Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №50-03-VII від 24 грудня 

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

2.  Про розгляд звернення гр. Рудько Адоліни Петрівни щодо укладення договору про 

залучення коштів  замовників будівництва об»єктів архітектури, що здаються в 

експлуатацію, на розвиток інженерно - транспортної і соціальної інфраструктури селища 

Гостомель. 

3. Про розгляд звернення гр. Кондратенка Олександра Олександровича  щодо укладення 

договору про залучення коштів  замовників будівництва об»єктів архітектури, що здаються 

в експлуатацію на розвиток інженерно - транспортної і соціальної інфраструктури с. 

Гостомель.  

4. Про створення комісії для прийняття-передачі в комунальну власність територіальної 

громади с. Гостомель гуртожитків по вулиці Проскурівська№1,2 

«Про врегулювання земельних відносин» 

5. Про затвердження  детального плану забудови території площею 5,4339 га (кадастровий 

номер 3210945900:01:040:4585) для будівництва об’єктів житла (багатоквартирні будинки) 

з обслуговуючими об’єктами в селищі Гостомель Київської області» 
6.   Про відміну  рішення Гостомельської селищної ради № 328 – 12 - \/ІІ від 16.09.2016 року «Про 

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

Неровні Л.В.»  по вул. Береговій, 20 в сел. Гостомель. 

Про відміну  рішення Гостомельської селищної ради № 328 – 12 - \/ІІ від 16.09.2016 року «Про надання 

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

В.О.»  по вул. Береговій, 22 в сел. Гостомель. 

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



№ ПІП Адреса земельної ділянки Площа 

1 Рябінкін Олександр Іванович вул. Ярова, 214 0,0200 

2 Неровня Лариса Вікторівна вул. Берегова, 20 0,0886 

3 Радомський Сергій Станіславович вул. Ярмаркова, 16-а 0,0700 

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

5 Ковальчук Марія Михайлівна вул. Ірпінська, 13-а 0,0030 

6 Лях Олександр Миколайович пров. Чернинський, 35-б 0,1000 

7 Сєргєєв Олексій Володимирович вул. Свято – Покровська, 346 - д 0,0700 

8 Бойко Володимир Миколайович вул. Молодіжна, 1-д 0,0366 

9 Пирогова Алла Анатоліївна вул. Молодіжна, 1-ж 0,0366 

10 Мельник Дарина Олександрівна вул. Південна, 71-б 0,0400 

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

№ ПІП Адреса земельної ділянки Площа 

1 Ференц Тарас Васильович пров. Соборний, 11 (житлова) 0,1000 

2 Ващенко Олександр Іванович вул. Шкільна, 13 0,0274 

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

4 Закревська Алла Володимирівна вул. Свято – Покровська, 352 0,1000 

5 Грицай Лариса Іванівна вул. О.Старова, 3  (житлова) 0,0800 

12 Саєнко Василь Михайлович вул. Соборна, 15  (житлова) 0,1000 

 

 

9.       Про передачу земельної ділянки у власність: 

 ПІП Адреса земельної ділянки Площа 

1 Пупков Володимир Ілліч вул. Чкалова, 31-б  (житлова)      0,1220 

2 Пупков Володимир Ілліч вул. Чкалова, 31-б  (ОСГ)      0,0669 

10.        Про поновлення договору оренди 

№ ПІП Адреса земельної ділянки   Площа   Термін 

 Зінченко Тетяна Миколаївна вул. Автодорожна, 2-а 0,0282     4 р.   

11.   Про внесення змін до  рішення Гостомельської селищної ради № 941-51-\/І від 25.12.2014 року «про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Хоменко 

Л.І.» по вул. Солов’їній, 82  в сел. Гостомель, щодо нумерації, а саме змінити з вул. Солов’їна, 82  на вул. 

Солов’їна, 122  (в зв’язку з зміною схеми розподілу земе. ділянок). 

- Про внесення змін до  рішення Гостомельської селищної ради № 941-51-\/І від 25.12.2014 року «про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Жабченка 

С.А.» по вул. Солов’їній, 78  в сел. Гостомель, щодо нумерації, а саме змінити з вул. Солов’їна, 78  на вул. 

Солов’їна, 116  (в зв’язку з зміною схеми розподілу зем. ділянок). 

- Про внесення змін до  рішення Гостомельської селищної ради № 941-51-\/І від 25.12.2014 року «про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Мілевській 

З.П.» по вул. Солов’їній, 70  в сел. Гостомель, щодо нумерації, а саме змінити з вул. Солов’їна, 70  на вул. 

Солов’їна, 114  (в зв’язку з зміною схеми розподілу зем. діл.). 

12. Про надання дозволу КП «Гостомельінвестбуд»  на передачу у суборенду земельної ділянки площею 

0,1500 га по вул. Свято – Покровська, 73-з та земельну ділянку площею 0,2386 га по вул. Свято – 

Покровська, 73-ж  гр. Данковичу В.М. 

13.  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації на встановлення та відновлення меж 

зем. ділянки. 

№ ПІП Адреса земельної ділянки Площа 

1 ПАТ «Український Будівельно – 

Інвестиційний Банк» 

Вул. Чкалова, 31-а 0,3000 

Результати поіменного голосування 

№ ПІБ депутата  

    14.  Про передбачення земельної ділянки орієнтованою площею 2,0 га (землі загального    

користування) для  облаштування паркової зони відпочинку  в районі вул. Ярова та Ярослава 

Мудрого в сел. Гостомель 

 



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 утрим за за 

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

12 Марчук Ю.В. за за за за проти 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. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

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 проти за за 

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

24 Чемерис С.В. за за за за утрим 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 

Результати поіменного голосування 

№ ПІБ депутата  

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

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. за за за Не 

голосував 

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. за за за за за за за 

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

13 Матусяк О.І. за за за за за за за 

14 Мілевська З.П. за за за Не 

голосувала 

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. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

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. за за за 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. утрим за за за за за за 

Лічильна комісія:  Марчук  Юрій Валерійович 

                                    Лінчук Жанна Володимирівна 

                             Мамчур Олег Дмитрович 

 

Сесію закрито 
 

 


