
 
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 

36  сесії  Гостомельської селищної ради \/ІІ скликання від 12  квітня  2018 р.:     

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 № 615-36-VІІ    

2.Про виділення  матеріальної  допомоги : гр. Подлєсному Г.О., Пирожку М.В., Лолі В.Д., 

Старовій Р.М., Луцькому П.В., Дубовій Н.П., Костєровій С.О., Денисенко Н.В,, Леськовій Л.Я.  

Рішення № 616-36-VІІ    

3.  Про звернення до Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики 

та місцевого самоврядування Верховної ради України щодо недоцільності прийняття 

Закону України "Про міські агломерації" 

Рішення № 617 -36 -VІІ    

4.  Про передачу до комунальної власності територіальної громади селища Гостомель 

частини нежитлового приміщення  

Рішення № 618 -36 -VІІ    

5.  «Про врегулювання земельних відносин» 

Рішення № 619-36-VІІ  «Про припинення дії договору оренди земельної ділянки між ТОВ «БІК 

«Оріон»  та Гостомельською селищною радою»  

Рішення № 620-36-VІІ  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення 18 земельних ділянок у користування ПрАТ «Київобленерго» на умовах оренди 

терміном на 49 років під 17 опарами та ТП-10/0,4 кВ по вул. Я. Мудрого (Пролетарська) в 

селищі Гостомель, для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії.» по 

Рішення № 621-36-VІІ  «Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки комунальної власності, яка підлягає продажу гр.Світаньку Р.А. по вулиці 

Кулішова,2-а в селищі Гостомель»    

Рішення № 622-36-VІІ  «Про надання згоди на розробку технічної документації щодо 

встановлення меж земельної ділянки комунальної власності, яка перебуває в оренді ТОВ 

«Альянс-Буд»»    

Рішення № 623-36-VІІ  «Про відміну рішень Гостомельської селищної ради » на ім’я : 

Інжевської М.К., Поплавської І.В., Котирло Н.М.    

Рішення № 624-36-VІІ  «Про надання дозволу на розроблення  проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність» на ім’я : гр. Котирло Н.М., Ткаченка О.О.   

Рішення № 625-36-VІІ  «Про надання дозволу на розроблення  проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаража» на ім’я : гр. 

Каращука Ф.І., Поплавської І.В.  

Рішення № 626-36-VІІ  «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність» на ім’я : гр. Пирогової А.А,, Косухова М.М., Черток Л.В., Линника В.Я., 

Борейка Н.Ф., Литвина А.Ф., Давиденка Б.П., Ковтун К.Ф., Зорі Н.П., Чали Л.П., Кондратенко 

Г.С., Довганя Ф.П., Попова Г.А.  



Рішення № 627-36-VІІ  «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки» на ім’я : гр.  Ярмоленко В.С., Соловйової Т.П.   

 

СЕСІЮ  ЗАКРИТО. 

 

 

 

 

 

 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

ТРИДЦЯТЬ  ШОСТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

ПРОТОКОЛ                                       від  12 квітня 2018 р. 

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»(в частині прийняття 

коштів у сумі 13751,347 грн до бюджету селища Гостомель) 

2. Про надання матеріальної допомоги: гр. Денисенко Н.В., Подлєсному Г.О., Леськовій Л.Я., 

Луцькому П.В., Костєрєвій С.О., Пирожок М.В., Старовій Р.М., Лолі В.Д., Дубовій Н. 

3. Про звернення до Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та 

місцевого самоврядування Верховної ради України щодо недоцільності прийняття Закону 

України "Про міські агломерації" 

4. Про звернення до Ірпінської  міської  ради щодо  передачі  майна  в  комунальну власність 

територіальної    громади  селища  Гостомель  

5/1. Про внесення змін та затвердження у новій  редакції  Статуту  КП  «Гостомельські 

інформаційні технології»(пропозиція комісії: відмовити у зв’язку з тим, що існує три 

комунальних підприємства та надати звіт директора КП «Гостомельські інформаційні 

технології» ) 

5/2. Про внесення змін та затвердження у новій  редакції  Статуту  КП  «Гостомельські 

інформаційні технології»(пропозиція сесії: зняти питання на доопрацювання ) 

Про врегулювання земельних відносин 

6.ТОВ «Будівельно-інвестиційна компанія «Оріон» про припинення договору оренди земельної 

ділянки площею 1,0 га по вул. Бучанське шосе в селищі Гостомель.  

7.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 18 земельних 

ділянок у користування ПрАТ «Київобленерго» на умовах оренди терміном на 49 років під 17 

опарами та ТП-10/0,4 кВ по вул. Я. Мудрого (Пролетарська) в селищі Гостомель, для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії. 

8.Про надання дозволу на виготовлення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

комунальної власності, яка підлягає продажу  гр. Світаньку Р.А.  по вул. Кулішова, 2-а  (для 

будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій). 

9.Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) комунальної власності, яка перебуває в 

оренді ПП «Альянс-Буд» площею 1,0 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних та 

допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по вул. 

Остромирській, 79 (раніше вул. Автошляхова, 1)  в селищі Гостомель. 



10.Про надання дозволу на поділ земельної ділянки комунальної власності пл. 3,8972 га 

(кадастровий номер 321094590:01:006:0034), яка перебуває в оренді ТОВ «Югаз» для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. Свято-Покровській, 73-б в сел. 

Гостомель. 

11.Про відміну рішення Гостомельської селищної ради : 

-№538-23-VІ від 22.11.2012 року «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки» гр. Інжевській М.К. по вул. Мостищанській, 4 в сел. Гостомель. 

- №1087-57-VІ від 11.08.2015 року «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки гр. Поплавській І.В.» по вул. Свято-Покровській 

(Леніна), 3-є, гараж №15 в сел. Гостомель. 

-№420-24-ХХІV від 25.12.2003 року «Про передачу земельних ділянок в приватну власність» гр. 

Котирло Н.М. по вул. Окружній, 49 в сел. Гостомель. 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

1 Котирло Наталія 

Михайлівна 

сел.Гостомель,  вул. 

Садова, 13 

сел.Гостомель,  вул. 

Окружна, 49 

0,0853 

2 Ткаченко Олег 

Олегович 

 сел. Гостомель,  

 вул. Чумацький шлях, 6 

 сел. Гостомель,  

 вул. Чумацький шлях, 6-а 

0,0344 

 

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

будівництва індивідуальних гаражів: 

1 Поплавська  

Ірина Валеріївна 

 Гостомель, вул. Свято-

Покровська,3-д кв. 17 

сел. Гостомель. 

вул.Св.-Покровська, 3-є гар.№1-а 

0,002

3 

2 Каращук  

Федір Іванович 

сел. Гостомель. 

вул. Рекунова, 9-б кв. 19 

сел. Гостомель. 

вул. Рекунова, 9-б/гараж №13 

0,005

0 

 

14.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність:   

1. Линник Валерій Якович сел. Гостомель,  вул. Озерна, 65-а 0,0100 

2 Давиденко Богдан Петрович сел. Гостомель,  вул. Городня, 16 0,0700 

3 Пирогова Алла Анатоліївна сел. Гостомель,  вул. Молодіжна, 1-ж 0,0500 

4 Борейко Наталія Филимонівна сел. Гостомель,  вул. Черняхівського, 11 0,0195 

5 Черток Любов Володимирівна сел. Гостомель,  в р-ні вул. Польової, діл. 

№1 

0,0700 

6 Литвин Андрій Федорович сел. Гостомель,  вул. Солов’їна, 74 0,0500 

7 Косухов Максим Миколайович сел. Гостомель,  вул. Солов’їна, 92 0,0500 

8 Ковтун Катерина Федорівна сел. Гостомель,  вул. Солов’їна, 124 0,0482 

9 Кондратенко Галина Сергіївна сел. Гостомель,  вул. Городня, 19 0,1000 

10 Довгань Філогоній Петрович сел. Гостомель,  вул. Вишнева, 66-а 0,0372 

11 Зоря Наталія Петрівна сел. Гостомель,  вул. Солов’їна, 52 0,0589 

12 Чала Леся Петрівна сел. Гостомель, вул. Залізнична, 53-а 0,0500 

13 Попов Геннадій Анатолійович сел. Гостомель, провул. Ювілейний,6 0,0800 

 

Про затвердження проекту землеустрою  щодо зміни цільового призначення земельної 

ділянки: 

15/1 Павшенко  

Віктор Миколайович 

(пропозиція комісії - 

сел. Гостомель,  

вул. Остромирська, 35-

є 

0,0809 Зміна з ведення підсобного 

сільського господарства на 

будівництво і обслуговування 



погодити) багатоквартирного житлового 

будинку 

15/2 Павшенко  

Віктор Миколайович 

(пропозиція сесії  – 

відкласти питання до 

часу врегулювання 

конфлікту з мешканцями 

будинків №22,22-а по 

вулиці Вереснева  

с.Гостомель) 

сел. Гостомель,  

вул. Остромирська, 35-

є 

0,0809 Зміна з ведення підсобного 

сільського господарства на 

будівництво і обслуговування 

багатоквартирного житлового 

будинку 

15/3 Ярмоленко  

Валентина Семенівна 

 

Соловйова  

Тетяна Петрівна 

сел. Гостомель,  

вул. Леонтовича, 28 

 

сел. Гостомель,  

вул. Св.-Покровська, 

304-а 

0,0413 

 

 

0,0140 

Зміна з ОСГ на БОЖБ 

 

 

Зміна з БОЖБ на будівництво і 

обслуговування будівель 

торгівлі 

 

Сесію закрито. 

 

Головуючий – Прилипко Ю.І. / селищний голова / 

Секретаріат – Кислиця О.В., Чорна О.В. / депутати ради / 

 
Результати поіменного голосування 

 

 

№ 

 

 

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

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

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

6 Жабченко С.А. за за за за за за за 

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

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

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

10 Мамчур О.Д. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

11 Мамчур С.О. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

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

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

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

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

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

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

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

19 Скрябін С.М. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

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



21 Товстоног О.П. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

22 Туровський А.А. за за за за за проти за 

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

24 Чемерис С.В. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

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

26 Чорна О.В. за за за за утрим за не голосув 

27 Шальман Т.М. за за за проти утрим за утрим 

  «За»  -20 «За» - 20 «За»  -20 «За»  -20 «За»  -10 «За»  -13 «За» - 17 

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 утрим за за за 

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

4 Дубас В.В. за за за утрим за за за 

5 Дудник Н.Ю. за за за за за за за 

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

7 Кислиця О.В. за за за за за за за 

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

9 Лінчук Ж.В. за за за за за за за 

10 Мамчур О.Д. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

11 Мамчур С.О. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

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

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

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

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

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

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

18 Прилипко О.Ю. за утрим за не голосув не голосув за за 

19 Скрябін С.М. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

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

21 Товстоног О.П. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

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

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

24 Чемерис С.В. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

25 Черінська Н.В. за за за за за не голосув не голосув 

26 Чорна О.В. не голосув за не голосув за за за за 

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

  «За» - 19 «За» - 14 «За» - 19 «За» - 8 «За» - 19 «За» - 19 «За» - 19 

Результати поіменного голосування 

 

 

№ 

 

 

ПІБ депутата  
14. 15/1. 15/2. 15/3. 

1 Прилипко Ю.І. за утрим за за за 

2 Гамарник Р.І. за утрим за за утрим 

3 Діденко В.М. за проти за за за 

4 Дубас В.В. за проти за за за 

5 Дудник Н.Ю. за не голосув не голосув не голосув не голосув 



6 Жабченко С.А. за утрим за за за 

7 Кислиця О.В. за утрим за за за 

8 Коваленко Р.В. за утрим за за за 

9 Лінчук Ж.В. за утрим за за за 

10 Мамчур О.Д. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

11 Мамчур С.О. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

12 Марчук Ю.В. за проти проти за за 

13 Матусяк О.І. за утрим за за за 

14 Мілевська З.П. за утрим за за за 

15 Мовчун Т.М. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

16 Паламарчук О.В. за утрим за за за 

17 Поповичук О.М. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

18 Прилипко О.Ю. за утрим за за за 

19 Скрябін С.М. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

20 Смолянчук О.О. за не голосув не голосув за за 

21 Товстоног О.П. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

22 Туровський А.А. за проти за за за 

23 Філіпчук В.В. за утрим за за за 

24 Чемерис С.В. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

25 Черінська Н.В. не голосув не голосув не голосув не голосув не голосув 

26 Чорна О.В. за утрим за за за 

27 Шальман Т.М. за проти за за за 

  «За» -  «За» - 18 «За» - 16 «За» - 18 «За» - 17 

 

Лічильна комісія : Марчук Ю.В., Лінчук Ж.В., Дудник Н.Ю. 

 

 

 


