
 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА  СЕСІЯ   СЬОМОГО   СКЛИКАННЯ від 27.04.2017 р. 

Протокол засідання : 

 
1. Про надання матеріальної допомоги  

2. Про зменшення розміру орендної плати за оренду земельної ділянки комунальної власності гр. Моргун 

Т.П. 

3. Про розгляд звернення гр. Данковича  В. 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 багатоквартирного 

житлового будинку по вулиці Свято-Покровська,73-д в селищі Гостомель)       

4. Про розгляд звернення гр. Кравченко Г.В.  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 і обслуговування 

житлового будинку по вулиці Провулок,12/7,9 в селищі Гостомель)        

5. Про внесення змін до рішення про структуру та чисельність працівників апарату ради, її виконавчого 

комітету, фізичної культури і спорту  на 2017 р.    

6. Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг 

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

«Про бюджет селища Гостомель на 2017» 

8. Про порядок використання пожежних рукавів та головок рукавних з’єднувальних до мотопомпи 

«Honda WT 40 XK3DE» 

9. Про передачу матеріальних цінностей (об’єктів благоустрою) Гостомельської селищної ради на 

баланс КП «УЖКГ»Гостомель» 

10. Про внесення змін до рішення №331-18-\/ІІ  «Про затвердження природоохоронних заходів» 

11.  Про затвердження офіційного герба територіальної громади селища Гостомель 

12. Про результати роботи тимчасової контрольної комісії з питань перевірки роботи комунальних 

підприємств Гостомельської селищної ради 

13. Про створення комісії з питань прийняття-передачі на баланс селищної ради без господарських 

об’єктів (артсвердловин) та затвердження її складу. 

  «Про врегулювання земельних відносин» 

14.  Про відміну рішення Гостомельської селищної ради №72-3-VІ від 27 січня 2011 року «Про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Смальчуку 

Ю.В.» площею 0,1000 га в селищі Гостомель по пров. Київському,6.        

15.  Про відміну рішення Гостомельської селищної ради №336-18-VІІ від 16 лютого 2017 року «Про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність»  гр. Довганю Ф.П. 
площею 0,0500 га по пров. Ювілейному, 2-д/1 в селищі Гостомель.       

16. Про відміну рішення Гостомельської селищної ради №345-18-VІІ від 16 лютого 2017 року «Про  

затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки» площею 0,1500 га 

гр. Войтко Людмилі Павлівні в селищі Гостомель по вулиці Мисливській,18.        

17. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої 

змінюється: 

№  ПІБ  Адреса земельної ділянки  Площа, га 

1. Войтко Людмила Павлівна сел. Гостомель, вул.Мисливська,18 0,1500 

18. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості): 

 

 

 

 

 

 

№  ПІП Адреса земельної ділянки Площа, га 

1 Гамарник Роман Іванович сел. Гостомель вул. Зарічна, 14 0,1009 



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

ПІБ Адреса земельної ділянки Площа, га 

Львов Олександр Олександрович сел.Гостомель, вул.Українська,41 0,0600 

Ткачук Михайло Васильович сел.Гостомель, вул.Ірпінська,33 0,0892 

Гусєва Юлія Миколаївна сел.Гостомель, вул.Свято-Покровська,360-в 0,1000 

Туркін Андрій Олександрович сел.Гостомель, вул.Абрикосова,7 0,0695 

Бойко Людмила Борисівна сел.Гостомель, вул.Залізнична,23-а 0,0500 

Яковенко Олександр Миколайович сел.Гостомель, вул.Героїв України, 20 0,0846 

Марчук Марія Валентинівна сел.Гостомель, вул. Кошового, 23 0,0327 

Скрябін Сергій Миколайов сел.Гостомель, вул. Вишнева, 81 0,0142 

Смолянко Любов Василівна сел.Гостомель, вул. Дніпровська, 45-е 0,0395 

Велігорська Ірина Іванівна сел.Гостомель, вул. Польова, 1 0,1030 

Дударець Олександра Володимирівна сел.Гостомель, вул. Центральна,73-а 0,0622 
 

20.    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. Поліщук Євгенія Віталіївна,  

Замерлюк Максим Віталійович 

сел.Гостомель, вул.Свято-Покровська, 144 0,1430 

 

21. Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради №267-14-VІІ від 24.11.2016 р. «Про 

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

Ковальчук М.М. по вул. Ірпінській,13-а, а саме змінити адресу з вул. Ірпінська, 13-а на вул. Ірпінська, 13-б, в 

зв’язку з вже існуючою адресою 

22. Щодо закріплення земельної ділянки для будівництва зовнішнього електропостачання житлового масиву в 

межах пров. Вишневий та пров. Рильського в селищі Гостомель, заг. площею 6222 м2 

23. Про відміну рішення №273-14-\/ІІ  про дозвіл на виготовлення технічної документації АТ 

«УКРБУДІНВЕСТБАНК» на земельну ділянку площею 0,30 га  по вулиці Чкалова ,31-а в селищі Гостомель з 

метою передачі в оренду 

24. Про надання дозволу АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» на виготовлення проекту відведення земельної ділянки 

площею 0,30 га  по вулиці Чкалова ,31-а в селищі Гостомель в оренду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результати поіменного голосування 

 

 

№ 

 

 

ПІБ депутата  
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1 Прилипко Ю.І. за за за за за за за 

2 Гамарник Р.І. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

3 Діденко В.М. за за за за за за за 

4 Дубас В.В. за за Не 
голосував 

за за 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 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. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

17 Поповичук О.М. за за за за за за за 

18 Прилипко О.Ю. відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня 

19 Скрябін С.М. за за за за за за за 

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. за за за за за за за 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

№ 

 

 

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

1 Прилипко Ю.І. за за за за за за за 

2 Гамарник Р.І. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

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 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 утрим. утрим. за за 

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

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. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

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

18 Прилипко О.Ю. відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

№ 

 

 

ПІБ депутата  
15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 

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

2 Гамарник Р.І. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

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

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

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

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

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

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

9 Лінчук Ж.В. за проти проти за за за за 

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

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

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

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

14 Мілевська З.П. за проти проти за за за за 

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

16 Паламарчук О.В. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

17 Поповичук О.М. за відсутній відсутній утрим. за за за 

18 Прилипко О.Ю. відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня 

19 Скрябін С.М. за проти проти за Не 

голосував 

за за 

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

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

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

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

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

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

26 Чорна О.В. за проти проти за за за за 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

№ 

 

 

ПІБ депутата  
22. 23. 24. 

1 Прилипко Ю.І. за за за 

2 Гамарник Р.І. відсутній відсутній відсутній 

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. за відсутній відсутній 

7 Кислиця О.В. за за за 

8 Коваленко Р.В. за за за 

9 Лінчук Ж.В. за за за 

10 Мамчур О.Д. за за за 

11 Мамчур С.О. відсутній відсутній відсутній 

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. відсутній відсутній відсутній 

17 Поповичук О.М. за за за 

18 Прилипко О.Ю. відсутня відсутня відсутня 

19 Скрябін С.М. за за за 

20 Смолянчук О.О. за за за 

21 Товстоног О.П. за за за 

22 Туровський А.А. за за за 

23 Філіпчук В.В. за за за 

24 Чемерис С.В. за за за 

25 Черінська Н.В. за за за 

26 Чорна О.В. за за за 

27 Шальман Т.М. за за за 

 

 

 

Лічильна комісія:      Марчук Ю.В., Скрябін С.М., Лінчук Ж.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 22  

сесії  Гостомельської селищної ради \/ІІ скликання, що  були  прийняті  на засіданні  27 квітня  

2017  року :                                                   

1. Про надання матеріальної допомоги на ім’я : гр. Пінчук А.М., Пузанова В.М., Коваль Р.Є., Мазуренка 

І.А., Дубової Н.П., Старової Р.М., Тітаренко Г.О., Денисенко Н.В., Бабаєвої О.С. 

   Рішення № 378-22-VІІ    

   2. Про розгляд звернення гр. Данковича  В. 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 № 379-22-VІІ    



3. Про розгляд звернення гр. Кравченко Г.В.  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 № 380-22-VІІ    

4. 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 № 381-22-VІІ    

5. Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг  

Рішення № 382-22-VІІ    

6. 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 № 383-22-VІІ    
7. Про порядок використання пожежних рукавів та головок рукавних з’єднувальних всмоктувальних до 

мотопомпи «Honda WT 40 XK3DE» 

Рішення № 384-22-VІІ    
8. Про передачу матеріальних цінностей (об’єктів благоустрою) Гостомельської селищної ради на 

баланс КП «УЖКГ «Гостомель» 

Рішення № 385-22-VІІ    
9. Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради №331-18-\/ІІ від 16.02.2017 р. «Про 

затвердження природоохоронних захоів» 

Рішення № 386-22-VІІ    

10. Про затвердження офіційного Герба територіальної громади селища Гостомель 

Рішення № 387-22-VІІ    

11. Про результати роботи тимчасової контрольної комісії з питань перевірки роботи 

комунальних підприємств Гостомельської селищної ради 

Рішення № 388-22-VІІ    

12. Про створення комісії з питань прийняття на баланс у комунальну власність 

територіальної громади селища Гостомель без господарських об’єктів (артсвердловин) та 

затвердження її складу 

Рішення № 389-22-VІІ    
13.  Про врегулювання земельних відносин 

ВИРІШИЛИ:  

Рішення № 390-22-VІІ  «Про відміну рішень Гостомельської селищної ради»  на ім’я : гр. 

Смальчук Ю.В., Довганя Ф.П., ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТАЦІЙНИЙ БАНК»  

Рішення № 391-22-VІІ  «Про закріплення  земельної ділянки» за Гостомельською селищною радою для 

будівництва зовнішнього електропостачання житлового масиву    
Рішення № 392-22-VІІ  ««Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із  землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)»» на ім’я : гр. Гамарника 

Р.І.  
Рішення № 393-22-VІІ  «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність» на ім’я : гр. Дударець О.В., Туркіна А.О., Гусєвої Ю.М., Ткачука М.В., Скрябіна С.М., Смолянко 

Л.В., Велігорської І.І., Бойко Л.Б., Марчук М.В., Львова О.О., Яковенка О.М.  

Рішення № 394-22-VІІ  «Про передачу безоплатно в спільну часткову власність  земельної ділянки » на ім’я : 
гр. Поліщук Є.В. та гр. Замерлюк М.В.   

Рішення № 395-22-VІІ  «Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради №267-14-\/ІІ від 

24.11.2016 р. «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки гр. Ковальчук М.М.»  

Рішення № 396-22-VІІ  «Про надання дозволу КП «УЖКГ «Гостомель на обслуговування території навколо 

водойм»»  
Рішення № 397-22-VІІ  «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення в 

оренду земельної ділянки » на ім’я : ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТАЦІЙНИЙ БАНК»  

 

СЕСІЮ  ЗАКРИТО. 

 

Головуючий                                             Ю.І. Прилипко 

                                                                   Гостомельський  селищний голова 

                                                                                  



Секретаріат :                                             

                                                                   Чорна О.В., Кислиця О.В. 

                                                                   Депутати Гостомельської селищної  ради 

 

 

 

 


