
 
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 

42сесії  Гостомельської селищної ради \/ІІ скликання :  

1. Про результати виборів депутата Гостомельської селищної ради VII скликання  
по 19 виборчому округу та визнання його повноважень.  

         Рішення № 671-42-VІІ    

2.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 № 672-42-VІІ    
3. Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету за І півріччя 2018 р.  
Рішення № 673-42-VІІ    
4.Про надання дозволу на списання нежитлових приміщень, які перебувають в 
комунальній власності територіальної громади селища Гостомель по вулиці 
Свято-Покровська,73 в селищі Гостомель  
Рішення № 674-42-VІІ    
5.Про розгляд звернення гр. Самойленко Л.М. та Самойленко С.В. щодо укладання 
договору про залучення коштів замовників будівництва об'єктів архітектури, що 
здаються в експлуатацію, на розвиток інженерно -транспортної інфраструктури 
селища Гостомель (виробнича будівля по вулиці Б.Хмельницького ,67) 
Рішення № 675-42-VІІ    

6. Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради №529-32-\/ІІ від 21.12.2017 р. 

«Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Гостомельської селищної ради  на 2018 рік» 

Рішення № 676-42-VІІ    
7.Звіт про виконання Плану роботи Гостомельської селищн ої ради VII скликання у 
першому  півріччі 2018 р.  
Рішення № 677-42-VІІ    
8.Звіт про роботу виконавчого комітету Гостомельської селищної ради та 
прийняті рішення за І півріччя 2018 р.  
Рішення № 678-42-VІІ    
9.Про звернення до IMPстосовно передачі   в  комунальну власність територіальної   
громади селища Гостомель дошкільних навчальних закладів, будинку культури, 
культурно-оздоровчого комплексу, бібліотеки та виділення коштів на їх 
утримання  
Рішення № 679-42-VІІ    
10.Про внесення змін до рішення щодо утворення постійних депутатських комісій 
Гостомельської селищної ради  
Рішення № 680-42-VІІ    
11.Про проведення звітів депутатів Гостомельської селищної ради  
Рішення № 681-42-VІІ    

12. Про врегулювання земельних відносин 

ВИРІШИЛИ:  

Рішення № 682-42-VІІ   «Про надання дозволу  ПрАТ «Київобленерго»  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки: 

- пл. 0,0058 га у користування на умовах оренди по вул. Яровій в сел. Гостомель 

- пл. 0,0097 га у користування на умовах оренди по вул. Вишневій та Надажинській  в с. Гостомель 

- пл. 0,0805 га у користування на умовах оренди по вул. Миру та Бучанське шосе в сел. Гостомель 



- пл. 0,0048 га у користування на умовах оренди по вул. Вербицького в сел. Гостомель 

Рішення № 683-42-VІІ « Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у користування на умовах оренди Прилипку В.Ю. орієнтовною  

площею 0,09 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд будівельних організацій та підприємств  по пров. Річному, 28-а  в селищі Гостомель» 

Рішення № 684-42-VІІ  «Про поновлення  терміну дії договору оренди земельної ділянки в селищі 

Гостомель: пл. 0,0030 га по вул. Леонтовича,21-Б  в сел. Гостомель  терміном на 5 років  гр. 

Олійнику О.І. »  

Рішення № 685-42-VІІ  «Про відміну рішення Гостомельської селищної ради» на ім’я  гр. Палій 

В.А.  

Рішення № 686-42-VІІ  Про надання дозволу на розроблення  проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність » на ім’я : гр. Можарської Д.О., Чечко С.В., Чамати А.М., 

Верстюка С.О., Товстоног О.О., Палія Д.А., Чамати Л.В., Лещенка В.В., Лещенка К.М., Лещенка 

В.В., Мамчура В.А.  

Рішення № 687-42-VІІ  «Про надання дозволу на розроблення  проекту землеустрою щодо 

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

Барсученка О.М., Кудрановської Л.І., Кудрановського В.В., Шпак А.П., Домбровського В.В., Гапон 

В.В., Пожарко Ю.П., Мукоїди Н.І., Сакуна В.М., Гузенка Ф.Ф., Томченка А.М., Обушенка Р.В., 

Кривенко Л.М., Капацина В.І., Лещенко С.В., Марчука О.А., Тацюка Р.М., Сакун І.М., Білька О.А., 

Любенка О.І., Струк Є.І., Котеленець Н.М., Метельської Є.М., Захарченка С.І., Тичини М.Г.  

Рішення № 688-42-VІІ  «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність» на ім’я : гр. Антонюка Д.В., Коваленко А.В., Матвєєвої А.В., Шевчук Н.Ю., 

Лукашевич Є.О., Клоченка І.І., Олійника В.О., Назаренко Л.А.   

Рішення № 689-42-VІІ  «Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо 

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

Пархоменка О.П., Шинкаренко С.М., Василишина М.Є., Плащинського І.В., Походенко І.А., 

Ігнатенка І.О.   

Рішення № 690-42-VІІ  «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки» на ім’я : гр.  Левченко Н.В., Гаврилюка Б.А. (по вулиці 

Мисливська ,24,26,30,32), Усової О.В., Фурманюка О.В., Ободзинського В.Д., Сліпець Т.П.   

Рішення № 691-42-VІІ  «Про оцінку технічного стану внутрішньо будинкових мереж 

електропостачання»  

Рішення № 692-42-VІІ  «Про розгляд звернення регіонального відділення фонду державного майна 

України по Київській області»  

Рішення № 693-42-VІІ  «Про звернення до Публічного акціонерного товариства «Укрпошта» щодо 

недоцільності закриття відділення поштового зв’язку №1 селища Гостомель по вулиці 

Проскурівська,14 »  

12. Про надання згоди на передачу в комунальну власність територіальної 

громади селища Гостомель частини нежитлового приміщення контори по 

вулиці Молодіжна в селищі Гостомель Київській області.  

Рішення № 694-42-VІІ   

13. 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 № 695-42-VІІ    

 



14. Про прийняття в комунальну власність територіальної громади селища Гостомель 

зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення багатоквартирних житлових будинків по 

вулиці Свято-Покровська, 73-б з подальшою передачею на баланс КП «Ірпіньводоканал» 
Рішення № 696-42-VІІ    

15. Про прийняття в комунальну власність територіальної громади селища Гостомель 

зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення багатоквартирних житлових будинків по 

вулиці Остромирська  з подальшою передачею на баланс КП «Ірпіньводоканал» 
Рішення № 697-42-VІІ    

16.Про  погодження кандидатури заступника селищного голови  
Рішення № 698-42-VІІ    

17. Про  надання згоди на безоплатну передачу в комунальну власність територіальної 

громади селища Гостомель квартир по вулиці Свято-Покровська в селищі Гостомель Київської 

області 
Рішення № 699-42-VІІ    

18. Про надання згоди товариству з обмеженою відповідальністю  «Югаз» на укладання 

договору суборенди  

Рішення № 700-42-VІІ    

19. Про делегування  комунальному підприємству  «Гостомель Житлоінвест» Гостомельської 

селищної ради повноважень замовника на будівництво нової дороги  
Рішення № 701-42-VІІ    

20. Про надання згоди на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки комунальної власності, яка перебуває в постійному користуванні ТОВ 

«Ринок Гостомель» в селищі Гостомель 

Рішення № 702-42-VІІ    

21. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення 

земельної ділянки по вул. Мисливській,28  
Рішення № 703-42-VІІ    

22. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)»  на ім’я : гр. Борщ В.О., 

Ілющенка В.Т. 

Рішення № 704-42-VІІ    

23. Про надання дозволу на зміну цільового призначення земельної ділянки комунальної 

власності, яка перебуває в оренді ТОВ «Окланд-Сервіс» по вул. Центральній (Чапаєва), 1-а в 

селищі Гостомель 

Рішення № 705-42-VІІ    

24. Про надання дозволу на зміну цільового призначення земельної ділянки комунальної 

власності, яка перебуває в оренді ПП «Лакі» по вул. Свято-Покровській, 1-б в селищі Гостомель 

Рішення № 706-42-VІІ    

25. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни  цільового призначення земельної 

ділянки  : Рішення № 707-42-VІІ  на ім’я :  ТОВ «Гама Земінвест» по вулиці Прорізній,1, гр. 

Крушельницького В.С. по вулиці Прорізній,3, ТОВ «Гама Земінвест» по вулиці Прорізній,4, гр. 

Крушельницького В.С. по вулиці Прорізній,5, ТОВ «Гама Земінвест» по вулиці Прорізній,6, ТОВ 

«Гама Земінвест» по вулиці Прорізній,7, ТОВ «Гама Земінвест» по вулиці Прорізній,10, ТОВ «Гама 

Земінвест» по вулиці Прорізній,12, ТОВ «Гама Земінвест» по вулиці Прорізній,13, ТОВ «Гама 

Земінвест» по вулиці Прорізній,17, ТОВ «КАПА ІНВЕСТ» по вулиці Прорізній,20,  ТОВ «КАПА 

ІНВЕСТ» по вулиці Прорізній,22   

26. Про розгляд заяви гр. Рубан О.П.  та  Крушельницькому В.С. щодо продовження строків 

відсторочення настання відповідальності за порушення строків сплати пайових внесків 

Рішення № 708-42-VІІ    

СЕСІЮ ЗАКРИТО 



 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

СОРОК  ДРУГА   СЕСІЯ  СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

від 16 серпня  2018 р. 
ПРОТОКОЛ СЕСІЇ 

1. Про результати виборів депутата Гостомельської селищної  ради VII 

скликання  

по 19 виборчому округу та визнання його повноважень.  

2.  Про внесення змін до рішення сесії  Гостомельської селищної  ради №530-32-  VII від 21 

грудня 2017 року «Про бюджет селища Гостомель на 2018 рік»  

3.  Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету за І півріччя 2018 р.  

4.  Про надання дозволу на списання нежитлових приміщень, які перебувають в 

комунальній власності територіальної громади селища Гостомель по вулиці Свято -

Покровська,73 в селищі Гостомель  

5.  Про передачу матеріальних цінностей (артсвердловин) на баланс КП «УЖКГ 

«Гостомель»  (залищити у власності територіальної громади та до наступної сесії  
визначити обслуговуюче підприємство)  

6.  Про розгляд звернення гр. Самойленко Л.М. та Самойленко С.В. щодо укладання 

договору про залучення коштів замовників будівництва об'єктів архітектури, що 

здаються в експлуатацію, на розвиток інженерно -транспортної інфраструктури 

селища Гостомель  

(виробнича будівля по вулиці Б.Хмельницького, 67)  

7.  Про продаж гр. СвітанькуP.A. земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення по вулиці Кулішова,2 -а в селищі Гостомель  (для прийняття рішення не 
вистачило голосів )  

8.  Про внесення змін до рішення сесії  Гостомельської селищної  ради № 529-  32 -VII від 

21 грудня 2017 року «Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів Гостомельської селищної ради на 2018 рік»:  

(Про затвердження положення про організацію та проведення ярмаркових заходів, виїзної та виносної торгівлі та надання послугу сфері розваг на території 

селища Гостомель) 

(Про затвердження Положення про порядок продажу земельних ділянок або прав на них комунальної власності територіальної громади селища Гостомель на 

конкурентних засадах) 

9. Звіт про виконання Плану роботи Гостоме льської селищної ради VII скликання у 

першому  

півріччі 2018 р.  

ІО.Звіт про роботу виконавчого комітету Гостомельської селищної ради та прийняті 

рішення за І  півріччя 2018 р.  

11.Про звернення до IMPстосовно передачі   в комунальну власність територіальної   

громади селища Гостомель дошкільних навчальних закладів,  будинку культури, 

культурно-оздоровчого комплексу, бібліотеки та виділення коштів на їх утримання  

12.Про внесення змін до рішення щодо утворення постійних депутатських 

комісій Гостомельської селищної ради  

13.Про попереднє погодження щодо прийняття до комунальної власності 

територіальної громади селища Гостомель житлових будинків  (відкласти до часу 

вирішення питання землі під об’єктами та  обстеження їх )  

14. Про проведення звітів депутатів  

Про врегулювання земельних відносин  
Про виконання рішення Гостомельської селищної ради №667-39-VІІ від 19.07.2018 року«Про призупинення дії 

містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкту будівництва по вул. Гостомельське шосе, 1, 1-а, 1-б, 1-

в». (інформування) 

15.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 

користування КЗ «Ірпінський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Ірпінської міської ради 



Київської області площею 0,18 га для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та 

соціальної допомоги. (знято на доопрацювання) 

16.Про надання згоди ТОВ «Югаз» на укладання договору суборенду 10 земельних ділянок комунальної 

власності, які перебувають в оренді по вул. Свято-Покровській, 73-б в селищі Гостомель гр. Данковичу 

В.М.(знято на доопрацювання до наступного засідання) 

17.Подання начальника відділу земельних ресурсів Лукашевич Є.О. про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0769 га по вул. Свято-Покровській, 109 для 

будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги.  

(знято з розгляду за недоцільністю) 

18.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

користування на умовах оренди ПрАТ «Київобленерго» для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії   

- орієнтовною  площею 0,0097 га по вул. Вишневій та Надажинській ; 

- орієнтовною  площею 0,0048 га по вул. Вербицького ; 

- орієнтовною  площею 0,0058 га по вул. Яровій; 

- орієнтовною  площею 0,0805 га по вул. Миру та Бучанське шосе в селищі Гостомель. (за умови наведення 

благоустрою) 

19.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

користування на умовах оренди Прилипку В.Ю. орієнтовною  площею 0,09 га для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств  по пров. Річному, 

28-а  в селищі Гостомель. 

20.Про продовження гр. Олійнику О.І. договору оренди земельної ділянки пл. 0,0030 га по вул. Леонтовича, 21-б 

в сел. Гостомель терміном на 5 років. (за умови наведення благоустрою) 

21.Про надання згоди на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) комунальної власності, яка перебуває в постійному користуванні ТОВ 

«Ринок Гостомель» площею 0,4306га по вул. Свято-Покровській, 108-б в селищі Гостомель. (знято на доопрацювання) 

22.Про делегування повноважень директору КП «Гостомель Житлоінвест» Дубасу В.В. на будівництво нової 

дороги в районі Баланівки до земельних ділянок, які виділялись учасникам АТО для індивідуальної житлової 

забудови. (знято на доопрацювання) 

23.Про відміну рішення Гостомельської селищної ради №534-20-V від 27.09.2007 року «Про відміну рішення 

№1041-50-ІV від 24.11.2005 р. «про вилучення земель ЛНДС та передачі до земель запасу Гостомельської 

селищної ради. Про затвердження матеріалів попереднього погодження та надання дозволу на складання 

проекту відведення земельної ділянки в оренду» та надання дозволу на проект відведення земельної ділянки для 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, гр. Палій Валентині Антонівні» площею 

0,0200 га по вул. Бучанське шосе, 19 в сел. Гостомель 

24.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд: 

1 Палій Давид Андрійович сел. Гостомель  

вул. Бучанське шосе, 19 

сел. Гостомель  

вул. Бучанське шосе, 

19 

0,0200 

2 Лещенко Володимир 

Васильович 

м. Буча  

вул. Енергетиків, 2 кв. 72 

сел. Гостомель 

вул. Черняхівського, 

25-б 

0,0700 

3 Лещенко Віктор 

Васильович 

м. Буча  

вул. Тарасівська, 10-в кв. 23 

сел. Гостомель 

вул. Черняхівського, 

25-в 

0,0650 

4 Лещенко Костянтин 

Миколайович 

сел. Гостомель 

вул. Ювілейна, 19 

сел. Гостомель. 

вул. Черняхівського, 

25-г 

0,0650 

5 Верстюк Сергій Олегович сел. Гостомель 

вул. Вишнева, 30  

сел. Гостомель 

вул. Вишнева, 89-е 

0,0842 

6 Товстоног Ольга 

Опанасівна 

м. Ірпінь 

вул. Северинівська, 11 кв. 

сел. Гостомель. 

вул. 1-го Травня, 12-б 

0,0320 
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7 Чамата Анатолій 

Михайлович 

сел. Гостомель. 

вул. Ярова, 191 

сел. Гостомель. 

вул. Дніпровська, 51 

0,1500 

8 Чамата Людмила 

Василівна 

сел. Гостомель. 

вул. Ярова, 191 

сел. Гостомель. 

вул. Ярова, 191 

0,1500 

9 Мамчур Владислав 

Андрійович 

сел. Гостомель. 

вул. Свято-Покровська, 46 

сел. Гостомель. 

вул. Св.-Покровська,46-

а 

0,0548 

25.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд: 

1 Чечко Світлана Валентинівна сел. Гостомель  

вул. Дніпровська, 74 

сел. Гостомель  

вул. Ювілейна,  

0,0700 

2 Губар Володимир Васильович сел. Гостомель  

вул. Рекунова, 1-а кв. 21 

сел. Гостомель  

вул. Ювілейна,  

0,0800 

3 Можарська Діана 

Олександрівна 

сел. Гостомель. 

вул. Річна, 20-а 

сел. Гостомель. 

вул. Річна, 20-б 

0,1500 

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

індивідуальних гаражів: 
1 Томченко Анатолій 

Миколайович 

сел. Гостомель 

вул. Мирна, 14 кв. 6 

сел. Гостомель 

вул. Остромирська, 1-а/ гар.№1 

0,0031 

2 Обушенко Роман 

Валерійович 

сел. Гостомель 

вул. Остромирська, 1 кв. 16 

сел. Гостомель 

вул. Остромирська, 1-а/гар.№2 

0,0023 

3 Кривенко Людмила 

Миколаївна 

сел. Гостомель 

вул. Остромирська, 1 кв. 4 

сел. Гостомель 

вул. Остромирська,1-а/гар. №3 

0,0025 

4 Капацин Василь Іванович м. Ірпінь 

вул. К. Маркса, 2-а  

сел. Гостомель 

вул. Остромирська, 1-а/гар.№4 

0,0023 

5 Лещенко Світлана 

Володимирівна 

сел. Гостомель 

вул. Остромирська, 1 кв. 7 

сел. Гостомель 

вул. Остромирська,1-а/гар. №5 

0,0028 

6 Марчук Олег 

Анатолійович 

сел. Гостомель 

вул. Остромирська, 1 кв. 6  

сел. Гостомель 

вул. Остромирська,1-а/гар. №6 

0,0025 

7 Тацюк Руслан 

Миколайович 

сел. Гостомель 

вул. Остромирська, 1 кв. 3 

сел. Гостомель 

вул.Остромирська,1-а/гар. №7 

0,0025 

8 Сакун Ірина Миколаївна сел. Гостомель 

вул. Остромирська, 1 кв. 8 

сел. Гостомель 

вул. Остромирська,1-а/гар.№8 

0,0020 

9 Барсученко Олександр 

Миколайович 

сел. Гостомель 

вул. Б. Хмельницького, 2 кв.49 

сел. Гостомель 

вул. Мирна,12/гар.№1 

0,0028 

10 Кудрановська Лариса 

Іванівна 

сел. Гостомель 

вул. Мирна, 12 кв. 2 

сел. Гостомель 

вул. Мирна,12/гар.№2 

0,0027 

11 Кудрановський Володимир 

Вікторович 

сел. Гостомель 

вул. Мирна, 12 кв. 2 

сел. Гостомель 

вул. Мирна,12/гар.№3 

0,0024 

12 Шпак Алла Петрівна сел. Гостомель 

вул. Мирна, 12 кв. 4 

сел. Гостомель 

вул. Мирна,12/гар.№4 

0,0020 

13 Домбровський Вячеслав 

Васильович 

сел. Гостомель 

вул. Мирна, 12 кв. 5 

сел. Гостомель 

вул. Мирна,12/гар.№5 

0,0025 

14 Гапон Володимир 

Вікторович 

сел. Гостомель 

вул. Б. Хмельницького, 2 кв.46 

сел. Гостомель 

вул. Мирна,12/гар.№6 

0,0021 



15 Пожарко Юлія Петрівна сел. Гостомель 

вул. Мирна, 12 кв. 9 

сел. Гостомель 

вул. Мирна,12/гар.№8 

0,0018 

16 Мукоїд Надія Іллінічна сел. Гостомель 

вул. Мирна, 12 кв. 11 

сел. Гостомель 

вул. Мирна,12/гар. №11 

0,0020 

17 Сакун В’ячеслав 

Михайлович  

сел. Гостомель 

вул. Остромирська, 1 кв. 8 

сел. Гостомель 

вул. Мирна,12/гар.№12 

0,0023 

18 Гузенко Федір Федорович сел. Гостомель 

вул. Мирна, 12 кв. 12 

сел. Гостомель 

вул. Мирна,12/гар.№14 
0,0040 

19 Метельська Євгенія 

Михайлівна 

сел. Гостомель 

вул. Рекунова, 9 кв. 18 

сел. Гостомель 

вул. Рекунова, 7-а/гар.№28 

0,0029 

20 Котеленець Наталія 

Миколаївна 

сел. Гостомель 

вул. Рекунова, 9-а кв. 11 

сел. Гостомель 

вул. Рекунова,9-г/гар.№4 

0,0032 

21 Струк Євдокія Іванівна сел. Гостомель 

вул. Рекунова, 9 кв. 11 

сел. Гостомель 

вул. Рекунова, 9-г/гар.№20 

0,0034 

22 Любенок Олександр 

Іванович 

сел. Гостомель 

вул. Рекунова, 9 кв. 22 

сел. Гостомель 

вул. Рекунова, 9-г/гар.№9 

0,0038 

23 Тичина Микола 

Григорович 

сел. Гостомель 

вул. Рекунова, 7 кв. 55 

сел. Гостомель 

вул. Рекунова, 9-г/гар.№30 
0,0026 

24 Захарченко Сергій 

Ігорович 

сел. Гостомель 

вул. Рекунова, 9 кв. 48 

сел. Гостомель 

вул. Рекунова, 9-г/гар.№30-в 

0,0031 

25 Білько Олег Анатолійович сел. Гостомель 

вул. Рекунова, 9 кв. 64 

сел. Гостомель 

вул. Рекунова, 9-г/гар.№41 
0,0030 

 

1. 27.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність:   
1. Шевчук Наталія Юріївна сел. Гостомель, вул. Рекунова, 9-б, гар. №8 0,0050 
2 

 
Олійник Володимир 

Олександрович 

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

3 Назаренко Любов Андріївна сел. Гостомель, вул. Остромирська, 34-в 0,1100 
4 Антонюк Денис Валерійович сел. Гостомель, вул. Степова, 33-г 0,0358 

5 Матвєєва Антоніна 

Володимирівна 

сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 22-б 0,0972 

6 Лукашевич Євгенія 

Олександрівна 

сел. Гостомель, вул. Берегова, 2 0,0493 

7 Коваленко Анастасія 

Вікторівна 

сел. Гостомель, вул. Баланівська, 2-е 0,1000 

8 Клоченок Іван Іванович сел. Гостомель, вул. Варшавська, 35 0,0763 

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

(на місцевості):   

№ ПІБ Адреса земельної ділянки Площа, 

га 

1. Пархоменко  Олександр 

Петрович 

сел. Гостомель, вул. Дніпровська, 86 0,1496 

2 Шинкаренко Світлана 

Михайлівна 

сел. Гостомель, вул. Ново-Заводська, 10 0,0801 

3 Василишин Микола 

Євстафійович 

сел. Гостомель.вул. Дніпровська, 43-а 0,1500 

4 Плащинський Ігор сел. Гостомель. 0,1255 



Володимирович 

Плащинська Лариса 

Миколаївна 

вул. Свято-Покровська, 34 

5 Походенко Інна Анатоліївна сел. Гостомель.вул. Франка, 4 0,1056 
6 Ігнатенко Ігор Олександрович сел. Гостомель.вул.Кулішова, 12 0,1045 

29.Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни  цільового призначення земельної ділянки:   

№ ПІБ Адреса земельної 

ділянки 

Площа

, га 

 

1. Ободзінський Володимир 

Дмитрович 

сел. Гостомель,  

с/т «Прогрес» 

вул. Річна, 1 / 

вул.Ягідна,1-а 

0,1337 Зміна з комерції на БОЖБ 

2 Усова Ольга В’ячеславівна сел. Гостомель,  

вул. Городня, 24 

0,0850 Зміна з ОСГ на БОЖБ 

3 Науменко Віталій 

Михайлович 

сел. Гостомель,  

вул. Виноградна, 18 

0,0602 Зміна з ОСГ на БОЖБ 

 

4 Фурманюк Олег 

Васильович 

сел. Гостомель,  

вул. Черняхівського, 13-

б 

0,1104 Зміна з ОСГ на БОЖБ 

5 Сліпець Тетяна Петрівна сел. Гостомель,  

вул. Свято-Покровська, 

298-а 

0,1075 Зміна з ОСГ на БОЖБ 

6 Гаврилюк Богдан 

Андрійович 

сел. Гостомель 

вул. Мисливська, 24 

0,1250 Зміна з БОЖБ на 

будівництво та 

обслуговування 

багатоквартирного 

житлового будинку з 

об’єктами торгово-

розважальної та ринкової 

інфраструктури 

7 Гаврилюк Богдан 

Андрійович 

сел. Гостомель 

вул. Мисливська, 26 

0,1250 Зміна з БОЖБ на 

будівництво та 

обслуговування 

багатоквартирного 

житлового будинку з 

об’єктами торгово-

розважальної та ринкової 

інфраструктури 

8 Грабучак Василь 

Еміліянович 

сел. Гостомель 

вул. Мисливська, 28 

0,1250 Зміна з БОЖБ на 

будівництво та 

обслуговування 

багатоквартирного 

житлового будинку з 

об’єктами торгово-

розважальної та ринкової 



інфраструктури 

9 Гаврилюк Богдан 

Андрійович 

сел. Гостомель 

вул. Мисливська, 30 

0,1442 Зміна з БОЖБ на 

будівництво та 

обслуговування 

багатоквартирного 

житлового будинку з 

об’єктами торгово-

розважальної та ринкової 

інфраструктури 

1

0 

Гаврилюк Богдан 

Андрійович 

сел. Гостомель 

вул. Мисливська, 32 

0,1307 Зміна з БОЖБ на 

будівництво та 

обслуговування 

багатоквартирного 

житлового будинку з 

об’єктами торгово-

розважальної та ринкової 

інфраструктури 

30.Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни  цільового призначення земельної ділянки:   

 

Павшенко Віктор 

Миколайович 

сел. Гостомель  

вул. Остромирська, 35-є 

0,0809 Зміна з ведення підсобного 

сільського господарства на 

будівництво і обслуговування 

багатоквартирного житлового 

будинку 

 
31. Про залучення профільної спеціалізованої підрядної організації для фахової оцінки технічного стану 

внутрішньо будинкових мереж електропостачання, використання бюджетних коштів на 

виготовлення проектів та робіт по даному питанню та передбачення коштів на закінчення робіт по 

передачі буднків РЕМу. 

32. Про звернення до Публічного акціонерного товариства « Укрпошта» щодо недоцільності закриття відділення поштового зв’язку №1 селища Гостомель по 

вулиці Проскурівська 

 

Результати поіменного голосування 

 

 

№ 

 

 

ПІБ депутата  
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1 Прилипко Ю.І. за за за за за за 

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

3 Діденко В.М. за за за за за за 

4 Дубас В.В. за за за за утрим за 

5 Дудник Н.Ю. за за за за за за 

6 Жабченко С.А. за за за за за за 

7 Кислиця О.В. за за за за за за 

8 Коваленко Р.В. за за за за за за 

9 Лінчук Ж.В. за за за за за за 

10 Мамчур О.Д. за за за за за за 



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

12 Марчук Ю.В. за не голосував не голосував не голосував не голосував за 

13 Матусяк О.І. відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня 

14 Мілевська З.П. відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня 

15 Мовчун Т.М. за за за за за за 

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

17 Писанка Є.О. за за за за за за 

18 Поповичук О.М. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

19 Прилипко О.Ю. за не голосувала не голосувала   за   за за 

20 Скрябін С.М. за за за за проти за 

21 Смолянчук О.О. за за за за за за 

22 Товстоног О.П. за за за за за за 

23 Туровський А.А. за за за за не голосував за 

24 Філіпчук В.В. за за за за за за 

25 Чемерис С.В. за за за за за за 

26 Чорна О.В. за за за за за за 

27 Шальман Т.М. за за за за за за 

  «За»  -21 «За»  -21 «За»  -21 «За»  -20 «За»  -18 «За» - 23 

 

Результати поіменного голосування 

 

 

№ 

 

 

ПІБ депутата  
7. 8. 9. 10. 11. 12. 

1 Прилипко Ю.І. за за за за за за 

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

3 Діденко В.М. проти за за за за за 

4 Дубас В.В. утрим за за за за за 

5 Дудник Н.Ю. за за за за за за 

6 Жабченко С.А. за за за за за за 

7 Кислиця О.В. за за за за за за 

8 Коваленко Р.В. за за за за за за 

9 Лінчук Ж.В. утрим за за за за за 

10 Мамчур О.Д. за за за за за за 

11 Мамчур С.О. за за за за за за 

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

13 Матусяк О.І. відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня 

14 Мілевська З.П. відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня 

15 Мовчун Т.М. за за за за за за 

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

17 Писанка Є.О. утрим за за за за не голосував 

18 Поповичук О.М. за відсутній за відсутній відсутній відсутній 

19 Прилипко О.Ю. утрим   за   за   за   за   за 

20 Скрябін С.М. утрим за за за за за 

21 Смолянчук О.О. утрим за за не голосувала не голосувала не голосувала 



22 Товстоног О.П. за за за за за за 

23 Туровський А.А. утрим за за за за за 

24 Філіпчук В.В. за за за за за за 

25 Чемерис С.В. за за за за за за 

26 Чорна О.В. за за за за за за 

27 Шальман Т.М. проти не голосувала за за не голосувала не голосувала 

  «За»  -13 «За»  -22 «За»  -24 «За»  -22 «За»  -21 «За»  -20 

 

 

 

 

 

Результати поіменного голосування 

 

 

№ 

 

 

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

1 Прилипко Ю.І. за за за за за за 

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

3 Діденко В.М. за за за за за за 

4 Дубас В.В. за за за за за за 

5 Дудник Н.Ю. за за за за за за 

6 Жабченко С.А. за за за за за за 

7 Кислиця О.В. за за за за за за 

8 Коваленко Р.В. за за за за за за 

9 Лінчук Ж.В. за за за за за за 

10 Мамчур О.Д. за за за за за за 

11 Мамчур С.О. за за за за за за 

12 Марчук Ю.В. за за за за за за 

13 Матусяк О.І. відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня 

14 Мілевська З.П. відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня 

15 Мовчун Т.М. за за за за за за 

16 Паламарчук О.В. за за за за за за 

17 Писанка Є.О. за за за за за за 

18 Поповичук О.М. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

19 Прилипко О.Ю. за   за   за   за   за   за 

20 Скрябін С.М. за за за за за за 

21 Смолянчук О.О. за за за за за за 

22 Товстоног О.П. за за за за за за 

23 Туровський А.А. за за за за за за 

24 Філіпчук В.В. за за за за за за 

25 Чемерис С.В. за за за за за за 

26 Чорна О.В. за за за за за за 

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

  «За»  -23 «За»  -23 «За»  -23 «За»  -23 «За»  -23 «За»  -23 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати поіменного голосування 

 

 

№ 

 

 

ПІБ депутата  
19. 20. 21. 22. 23. 24. 

1 Прилипко Ю.І. не голосує за за за за за 

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

3 Діденко В.М. за за за за за за 

4 Дубас В.В. за за за не голосує за за 

5 Дудник Н.Ю. не голосує за за за за за 

6 Жабченко С.А. за за за за за за 

7 Кислиця О.В. за за за за за за 

8 Коваленко Р.В. за за за за за за 

9 Лінчук Ж.В. за за за за за за 

10 Мамчур О.Д. за за за за за за 

11 Мамчур С.О. за за за за за не голосує 

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

13 Матусяк О.І. відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня 

14 Мілевська З.П. відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня 

15 Мовчун Т.М. за за за за за за 

16 Паламарчук О.В. за за за за за за 

17 Писанка Є.О. за за за за за за 

18 Поповичук О.М. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

19 Прилипко О.Ю. не голосує   за   за   за   за   за 

20 Скрябін С.М. за за за за за за 

21 Смолянчук О.О. за за за за за за 

22 Товстоног О.П. за за за за за не голосує 

23 Туровський А.А. за за за за за за 

24 Філіпчук В.В. за за за за за за 

25 Чемерис С.В. за за за за за за 



26 Чорна О.В. за за за за за за 

27 Шальман Т.М. за   не голосує   за   за   за   за 

  «За»  -19 «За»  -22 «За»  -23 «За»  -23 «За»  -23 «За»  -21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати поіменного голосування 

 

 

№ 

 

 

ПІБ депутата  
25. 26. 27. 28. 29. 

1. 2. 

1 Прилипко Ю.І. за не голосує за за за за 

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

3 Діденко В.М. не голосує за за за за за 

4 Дубас В.В. утрим утрим за не голосує за за 

5 Дудник Н.Ю. за не голосує за за за за 

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

7 Кислиця О.В. утрим за за за за за 

8 Коваленко Р.В. за за за за за за 

9 Лінчук Ж.В. за за за за за за 

10 Мамчур О.Д. за за за за за за 

11 Мамчур С.О. за за за за за за 

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

13 Матусяк О.І. відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня 

14 Мілевська З.П. відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня 

15 Мовчун Т.М. за за за за за за 

16 Паламарчук О.В. за за за за за за 

17 Писанка Є.О. за за за за за за 

18 Поповичук О.М. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

19 Прилипко О.Ю. утрим не голосує   за   за   за   за 

20 Скрябін С.М. утрим утрим за за за утрим 

21 Смолянчук О.О. за за за за за за 

22 Товстоног О.П. за за за за за за 

23 Туровський А.А. утрим утрим за за за утрим 



24 Філіпчук В.В. за за за за за за 

25 Чемерис С.В. за за за за за за 

26 Чорна О.В. за за за за за за 

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

  «За»  -15 «За»  -15 «За»  -23 «За»  -23 «За»  -23 «За»  -20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати поіменного голосування 

 

 

№ 

 

 

ПІБ депутата  
30. 31. 32. 

1 Прилипко Ю.І. за за за 

2 Гамарник Р.І. відсутній відсутній відсутній 

3 Діденко В.М. проти за за 

4 Дубас В.В. утрим за за 

5 Дудник Н.Ю. за за за 

6 Жабченко С.А. утрим за за 

7 Кислиця О.В. за за за 

8 Коваленко Р.В. за за за 

9 Лінчук Ж.В. утрим не голосувала не голосувала 

10 Мамчур О.Д. за за за 

11 Мамчур С.О. за не голосував за 

12 Марчук Ю.В.  проти   за   за 

13 Матусяк О.І. відсутня відсутня відсутня 

14 Мілевська З.П. відсутня відсутня відсутня 

15 Мовчун Т.М. за за за 

16 Паламарчук О.В. утрим за за 

17 Писанка Є.О. за за за 

18 Поповичук О.М. відсутній відсутній відсутній 

19 Прилипко О.Ю.   утрим   за   за 

20 Скрябін С.М. утрим за за 

21 Смолянчук О.О. за за за 

22 Товстоног О.П. за за за 



23 Туровський А.А. проти за за 

24 Філіпчук В.В. за за не голосував 

25 Чемерис С.В. за за за 

26 Чорна О.В. утрим за за 

27 Шальман Т.М.   за   за   за 

  «За»  -13 «За»  -21 «За»  -21 

 

 

 

Лічильна комісія : Жабченко С.А.,Діденко В.М., Дубас В.В. 

 

Перше засідання закрито 

 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

СОРОК  ДРУГА   СЕСІЯ  СЬОМОГО СКЛИКАННЯ (ІІ засідання) 

від 03 вересня  2018 р. 
ПРОТОКОЛ СЕСІЇ 

1. Про надання згоди на передачу в комунальну власність територіальної 

громади селища Гостомель частини нежитлового приміщення контори по 

вулиці Молодіжна в селищі Гостомель Київській області.  

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 (по об’єктах 

будівництва за адресами : с. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 73-б/8 та 73-б/9) 

3. Про прийняття в комунальну власність територіальної громади селища Гостомель 

зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення багатоквартирних житлових будинків 

по вулиці Свято-Покровська, 73-б з подальшою передачею на баланс КП «Ірпіньводоканал» 

4. Про прийняття в комунальну власність територіальної громади селища Гостомель 

зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення багатоквартирних житлових будинків 

по вулиці Остромирська  з подальшою передачею на баланс КП «Ірпіньводоканал» 

5.  Про погодження кандидатур заступників селищного голови:  

5.1 кандидатура Манькова М.В.  

5.2 кандидатура Клевчука  С. (відмовити)  

6. Про внесення змін до рішення №599-35-\/ІІ від 22.03.2018 р. «Про відстрочення настання 

відповідальності, звільнення від сплати штрафних санкцій (в тому числі пені) за порушення 

строків сплати пайових внесків гр. Рубан О.П. , Крушельницькому В.С.» (відмовити) 

7. Про надання згоди на безоплатну передачу в комунальну власність територіальної громади 

селища Гостомель квартир по вулиці Свято-Покровська в селищі Гостомель Київської 

області 

8. Про надання згоди ТОВ «Югаз» на укладання договору суборенди 10 земельних ділянок 

комунальної власності, які перебувають в оренді по вул. Свято-Покровській, 73-б в селищі 

Гостомель гр. Данковичу В.М. 

-Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у постійне користування КЗ «Ірпінський міський центр первинної медико-



санітарної допомоги» Ірпінської міської ради Київської області площею 0,18 га для 

будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги. 

(знято на доопрацювання) 

9. Про делегування повноважень директору КП «Гостомель Житлоінвест» Дубасу В.В. на 

будівництво нової дороги в районі Баланівки до земельних ділянок, які виділялись учасникам 

АТО для індивідуальної житлової забудови. 

10. Про надання згоди на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

перебуває в постійному користуванні ТОВ «Ринок Гостомель» площею 0,4306га по вул. Свято-

Покровській, 108-б в селищі Гостомель 
 

11. Про повторний розгляд рішення «Про затвердження проекту землеустрою 

щодо зміни цільового призначення земельної ділянки по вул. Мисливській,28»  

12. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)»  на ім’я : гр. Борщ В.О., 

Ілющенка В.Т. 

13.   Про надання дозволу на зміну цільового призначення земельної ділянки комунальної 

власності площею 0,5998 га по вул. Центральній (Чапаєва), 1-а, яка перебуває в оренді ТОВ 

«Окланд-Сервіс» з «землі промисловості» на «для будівництво і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку». 

14. Про надання дозволу на зміну цільового призначення земельної ділянки комунальної 

власності площею 1,2 га по      вул. Свято-Покровській, 1-б, яка перебуває в оренді ПП «Лакі» із 

«земель рекреаційного призначення»  на  землі  «для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку». 

15. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни  цільового призначення земельної 

ділянки:   
№ ПІБ Адреса земельної 

ділянки 

Площа

, га 

 

1. ТОВ «Гама Земінвест» сел. Гостомель,  

вул. Прорізна, 1  

0,1398 Зміна з БОЖБ на 

будівництво та 

обслуговування 

багатоквартирного 

житлового будинку 

2 ТОВ «Гама Земінвест» сел. Гостомель,  

вул. Прорізна, 4 

0,1500 Зміна з БОЖБ на 

будівництво та 

обслуговування 

багатоквартирного 

житлового будинку 

3 ТОВ «Гама Земінвест» сел. Гостомель,  

вул. Прорізна, 6 

0,1500 Зміна з БОЖБ на 

будівництво та 

обслуговування 

багатоквартирного 

житлового будинку  

4 ТОВ «Гама Земінвест» сел. Гостомель,  

вул. Прорізна, 7 

0,1427 Зміна з БОЖБ на 

будівництво та 

обслуговування 

багатоквартирного 

житлового будинку 



5 ТОВ «Гама Земінвест» сел. Гостомель,  

вул. Прорізна, 10 

0,1500 Зміна з БОЖБ на 

будівництво та 

обслуговування 

багатоквартирного 

житлового будинку 

6 ТОВ «Гама Земінвест» сел. Гостомель,  

вул. Прорізна, 12 

0,1500 Зміна з БОЖБ на 

будівництво та 

обслуговування 

багатоквартирного 

житлового будинку 

7 ТОВ «Гама Земінвест» сел. Гостомель  

вул. Прорізна, 13 

0,1500 Зміна з БОЖБ на 

будівництво та 

обслуговування 

багатоквартирного 

житлового будинку 

8 ТОВ «Гама Земінвест» сел. Гостомель 

вул. Прорізна, 17 

0,1500 Зміна з БОЖБ на 

будівництво та 

обслуговування 

багатоквартирного 

житлового будинку 

9 ТОВ «Капа Інвест» сел. Гостомель 

вул. Прорізна, 20 

0,1500 Зміна з БОЖБ на 

будівництво та 

обслуговування 

багатоквартирного 

житлового будинку 

1

0 

ТОВ «Капа Інвест» сел. Гостомель 

вул. Прорізна, 22 

0,1500 Зміна з БОЖБ на 

будівництво та 

обслуговування 

багатоквартирного 

житлового будинку 

1

1 

Крушельницький Віктор 

Сергійович 

сел. Гостомель 

вул. Прорізна, 3 

0,0699 Зміна з БОЖБ на 

будівництво та 

обслуговування 

багатоквартирного 

житлового будинку 

1

2 

Крушельницький Віктор 

Сергійович 

сел. Гостомель 

вул. Прорізна, 5 

0,0713 Зміна з БОЖБ на 

будівництво та 

обслуговування 

багатоквартирного 

житлового будинку 

 

Результати поіменного голосування 

 

 

№ 

 

 

ПІБ депутата  
1. 2. 3. 4. 5.1 5.2 6. 



1 Прилипко Ю.І. не голосує 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. не голосує за за за за за утрим 

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  утрим.  за  за   утрим   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 утрим 

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

17 Писанка Є.О. за за за за відсутній відсутній за 

18 Поповичук О.М. за за за за за утрим за 

19 Прилипко О.Ю. не голосує  за  за  за  за  за за 

20 Скрябін С.М. за за за за за за за 

21 Смолянчук О.О. за за за за за за за 

22 Товстоног О.П. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

23 Туровський А.А. за утрим. за за за за за 

24 Філіпчук В.В. за за за за за за за 

25 Чемерис С.В. за за за за за за утрим 

26 Чорна О.В. за за за за за за за 

27 Шальман Т.М. за за за за за за за 

  «За»  -23 «За»  -24 «За»  -26 «За»  -26 «За»  -23 «За»  -23 «За» - 23 

 

 

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 за за за за 

3 Діденко В.М. за за за за за за за 

4 Дубас В.В. за за не голосує за за за утрим 

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

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

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

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

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

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

17 Писанка Є.О. за за за за   за за за 

18 Поповичук О.М. за за за за за за за 

19 Прилипко О.Ю.  за  за  за  за  за  за за 

20 Скрябін С.М. за утрим. за за за за утрим 

21 Смолянчук О.О. за за утрим за за за за 

22 Товстоног О.П. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

23 Туровський А.А. за утрим. за за утрим за проти 

24 Філіпчук В.В. за за за за за за за 

25 Чемерис С.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 

  «За»  -26 «За»  -23 «За»  -23 «За»  -22 «За»  -23 «За»  -25 «За» - 20 

 

Результати поіменного голосування 

 

 

№ 

 

 

ПІБ депутата  
14. 15. 

1 Прилипко Ю.І. за за 

2 Гамарник Р.І. за за 

3 Діденко В.М. утрим утрим 

4 Дубас В.В. утрим утрим 

5 Дудник Н.Ю. за за 

6 Жабченко С.А. за за 

7 Кислиця О.В. за за 

8 Коваленко Р.В. за за 

9 Лінчук Ж.В. за за 

10 Мамчур О.Д. за за 

11 Мамчур С.О. за за 

12 Марчук Ю.В.  проти  проти 

13 Матусяк О.І. відсутня відсутня 

14 Мілевська З.П. за за 

15 Мовчун Т.М. за за 

16 Паламарчук О.В. за за 

17 Писанка Є.О. за за 

18 Поповичук О.М. за за 

19 Прилипко О.Ю.  за  за 

20 Скрябін С.М. проти проти 

21 Смолянчук О.О. за за 



22 Товстоног О.П. відсутній відсутній 

23 Туровський А.А. проти проти 

24 Філіпчук В.В. за за 

25 Чемерис С.В. за за 

26 Чорна О.В. за за 

27 Шальман Т.М. за за 

  «За»  -20 «За»  -20 

 

Лічильна комісія : Жабченко С.А.,Діденко В.М., Дубас В.В. 

 

Сесію закрито 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


