
 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

ДВАДЦЯТА СЕСІЯ   СЬОМОГО   СКЛИКАННЯ 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ : 

від 16 березня 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 безоплатне прийняття – передачу на баланс територіальної громади селища Гостомель 

зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення багатоповерхових житлових будинків по вул. 

Вереснева,22,22а, селище Гостомель, з подальшою передачею КП «Ірпіньводоканал». 

3. Про внесення змін до рішення №104-06-VII від 15.03.2016р.  «Про  утворення конкурсної комісії для 

проведення конкурсу на оренду комунального майна територіальної громади селища Гостомель». 

4. Про надання матеріальної допомоги ( за поданням депутатів Діденка В.М., Черінської Н.В., Мамчур 

О.Д., Жабченка С.А., Гамарник Р.І., Поповичука О.М.) 

 5. Про зменшення розміру орендної плати за оренду земельної ділянки комунальної власності ТОВ 

«Мінерал Цес» (дві земельні ділянки), гр.Мамчур О.Д. 

6. Про розгляд звернення гр. Лисенка Сергія Івановича 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 індивідуального 

житлового будинку по вул. Дачна, 42 загальною площею 398,1 м.кв. 

7. Про розгляд звернення гр. Журбенка Віктора Миколайовича 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 

індивідуального житлового будинку по вул. Дачна, 44 загальною площею 399,6 м.кв. 

 8. Про внесення змін до рішень: 

- Про внесення змін до кількісного та персонального складу виконавчого комітету Гостомельської 

селищної ради \/ІІ скликання  

- №15-02-\/ІІ від 19.11.2015 р. «Про затвердження складу адміністративної комісії при виконавчому 

комітеті Гостомельської селищної ради \/ІІ скликання» 

- « Про створення комісії для безоплатного прийняття-передачі в комунальну власність 

територіальної громади селища Гостомель гуртожитків по вулиці Проскурівська №1,2 » 

- « Про створення комісії з питань прийняття на баланс у комунальну власність територіальної 

громади селища Гостомель без господарських бойлерних та теплових мереж житлового масиву в 

межах вулиць Бучанське шосе, Рекунова, Пушкіна та Ново-Заводська » 

9. Про створення юридичного відділу. 

10. Про внесення змін до рішення ради про структуру та чисельність працівників апарату ради. 

 «Про врегулювання земельних відносин» 
11. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства 

Довжик Сергій Миколайович сел.Гостомель, вул.Ярова,173 сел.Гостомель, вул.Дніпровська,176 0,0515 

Матвєєва Антоніна 

Володимирівна 

сел.Гостомель, вул.Свято-Покровська,22 сел.Гостомель, вул.Свято-Покровська,22-б 0,1041 

12. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  для ведення особистого  

селянського господарства 

1. Горбонос Руслан Вікторович сел.Гостомель, вул.Городня,25 0,0900 

2. Нікітенко Наталія Михайлівна сел.Гостомель, вул.Свято-Покровська,348-г/1 0,0744 

3. Трип’ядько Валентина Микитівна сел.Гостомель, вул.Виноградна,10 0,0449 

4. Лановенко Євгенія Володимирівна сел.Гостомель, вул.Виноградна,22-а                        ( знято ) 0,1279 

5. Лановенко Олександр Сергійович сел.Гостомель, вул.Абрикосова,23-а                        ( знято ) 0,0907 



6. Марущак Ярослав Євгенійович сел.Гостомель, вул.Озерна,67-а 0,0100 

7. Губка Олена Ігорівна сел.Гостомель, вул.Абрикосова,19 0,1000 

8. Романенко Стефанія Василівна сел.Гостомель, вул.Виноградна,7 0,0523 

9. Гадзюра Дмитро Владиславович сел.Гостомель, вул.Свято-Покровська,40-в 0,1318 

10. Сергієнко Олександр Миколайович сел.Гостомель, вул.Свято-Покровська,350 0,0695 

11. Губка Сергій Юрійович сел.Гостомель, вул.Виноградна,9 0,1100 

12. Кабанова Раїса Михайлівна сел.Гостомель, вул.Абрикосова,23 0,0900 

13. Чернуха Вікторія Володимирівна сел.Гостомель, вул.Городня,9 0,1000 

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

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

2. ТОВ «ГолдТерраБілд» Гостомельська селищна рада 0,3879 

3. ТОВ «ГолдТерраБілд» Гостомельська селищна рада 5,0460 

14. 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) 

1. Рамусь Ірина Володимирівна,   

Антипов Тимофій Володимирович 

сел.Гостомель, вул.Миру,23 0,1321 

15. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 6-ти земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства 

1. Ярмоленко Віктор Михайлович Гостомельська селищна рада 1,4446 ;  0,1332  ; 0,5000  ; 0,1940 ; 0,1366 ; 0,6100 

16. Про закріплення земельної ділянки 

1. ПАТ «Київобленерго»                        сел.Гостомель, вул.1-го Травня 0,0022  

            17. Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної №159-08-VІІ від 19.05.2016 року «1. Надати дозвіл гр. Вовченко Тетяні 

Миколаївні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 0,0900 га для ведення 

особистого селянського господарства по вул. Абрикосовій,25-а в селищі Гостомель» щодо площі та викласти в наступній редакції: «1. 

Надати дозвіл гр. Вовченко Тетяні Миколаївні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 0,1150 га для ведення особистого селянського господарства по вул. Абрикосовій,25-а в селищі Гостомель». 

18. Про відміну рішеньГостомельської селищної ради №216-11-VІІ від 18 серпня 2016 року «Про внесення змін до рішень 

Гостомельської селищної ради», №157-8-VІІ від 19 травня 2016 року «Про надання дозволу на розробку детального плану території 

розміщення житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення по вулиці Свято-Покровській,216 

селищі Гостомель» та №170-8-VІІ від 31 травня 2016 року «Про надання дозволу на розробку детального плану території орієнтовною 

площею 0,38 га для будівництва об’єктів житлово-комунального призначення, житлового будинкуз вбудовано-прибудованими 

приміщеннями та садибної забудови в селищі Гостомель по вулиці Свято-Покровській,216 та 220-а». 

19. Про надання дозволу на розробку детального плану забудови території для будівництва об’єктів житлового будинку з 

вбудованими громадськими приміщеннями 

№  ПІБ Адреса земельної ділянки Площа, га 

1. ФОП «Богаченко» (Богаченко М.М.) сел.Гостомель, вул.Свято-Покровська,220-а 0,38 

20. Про попередню згоду на прийняття до земель запасу Гостомельської селищної ради частини земельної ділянки (дорога по 

вулиці Остромирська) орієнтованої площею 0,52 га 

№  ПІБ Адреса земельної ділянки Площа, га 

1. ТОВ «ВВ-БРІК ТРАСТ» сел.Гостомель, вул. Остромирська (землі 

загального користування - дорога) 

~ 0,52 га 

21. Про надання дозволу  власникам земельних ділянок на зміну конфігурації  зем.ділянок без змін  їхньої площі 

№  ПІБ Адреса земельної ділянки 

1. Звернення гр. Рубан О.П. та 

Крушельницький В.С. 

сел. Гостомель, 

 вул. Прорізна №№ 1,2,4,8,10,12, 14, 16, 18, 20,22, 9,11,13,15,17.  

22. Про закріплення земельної ділянки  для розміщення об”екту енергопостачання дошкільного закладу по вулиці Свято-

Покровська,73-є в селищі Гостомель 

№  ПІБ Адреса земельної ділянки Площа, га 

1. ТОВ «Кредо Плюс» сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська 0,0040га 

23. Про закріплення земельної ділянки  під об”ектами комунальної власності : ЗОШ 13,14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 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. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

9 Лінчук Ж.В. за за за за за за за 

10 Мамчур О.Д. за за за за Не голосував за за 

11 Мамчур С.О. за за за за Не голосував 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 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. за за за за за за за 

20 Смолянчук О.О. за за за за Не голосувала Не голосувала за 

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

22 Туровський А.А. за утрим 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 

Лічильна комісія:      Поповичук О.М. 

                                  Жабченко С.А. 

                                  Шальман Т.М.  

 

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. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

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

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

9 Лінчук Ж.В. за за за за Не голосувала за за 

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

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



12 Марчук Ю.В. за за за за за утрим Не голосував 

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 утрим за утрим за 

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

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

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

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

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

Лічильна комісія:      Поповичук О.М. 

                                  Жабченко С.А. 

                                  Шальман Т.М.  

Результати поіменного голосування 

№ ПІБ депутата  

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

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 утрим 

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

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. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

9 Лінчук Ж.В. за за за за за за за 

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

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

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

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 утрим за утрим 

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

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

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

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

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

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 утрим утрим за за 

 



Лічильна комісія:      Поповичук О.М. 

                                  Жабченко С.А. 

                                  Шальман Т.М.  

Результати поіменного голосування 

№ ПІБ депутата  

22. 23. 

1 Прилипко Ю.І. за за 

2 Гамарник Р.І. відсутній відсутній 

3 Діденко В.М. за за 

4 Дубас В.В. за за 

5 Дудник Н.Ю. за за 

6 Жабченко С.А. за за 

7 Кислиця О.В. за за 

8 Коваленко Р.В. відсутній відсутній 

9 Лінчук Ж.В. за за 

10 Мамчур О.Д. за за 

11 Мамчур С.О. за за 

12 Марчук Ю.В. за за 

13 Матусяк О.І. за за 

14 Мілевська З.П. за за 

15 Мовчун Т.М. за за 

16 Паламарчук О.В. за за 

17 Поповичук О.М. за за 

18 Прилипко О.Ю. за за 

19 Скрябін С.М. за за 

20 Смолянчук О.О. за за 

21 Товстоног О.П. за за 

22 Туровський А.А. за за 

23 Філіпчук В.В. за за 

24 Чемерис С.В. за за 

25 Черінська Н.В. за за 

26 Чорна О.В. за за 

27 Шальман Т.М. за за 

 

Лічильна комісія:      Поповичук О.М. 

                                  Жабченко С.А. 

                                  Шальман Т.М.  

 

 

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 20  

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

16 березня 2017  року :                                                   



 

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 № 352-20-VІІ    

2. Про безоплатне прийняття – передачу на баланс територіальної громади селища Гостомель 

зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення багатоповерхових житлових будинків по вул. 

Вереснева,22,22а, селище Гостомель, з подальшою передачею КП «Ірпіньводоканал». 

Рішення № 353-20-VІІ    

3. Про внесення змін до рішення №104-06-VII від 15.03.2016р.  «Про  утворення конкурсної комісії для 

проведення конкурсу на оренду комунального майна територіальної громади селища Гостомель». 

Рішення № 354-20-VІІ    

4. Про надання матеріальної допомоги ( за поданням депутатів Діденка В.М., Черінської Н.В., Мамчур 

О.Д., Поповичука О.М., Гамарника Р.І., Жабченка С.А.) 

Рішення № 355-20-VІІ    

5. Про зменшення розміру орендної плати за оренду земельної ділянки комунальної власності ТОВ 

«Мінерал Цес» (дві земельні ділянки), гр. Мамчур О.Д. 

Рішення № 356-20-VІІ    

6. Про розгляд звернення гр. Лисенка Сергія Івановича 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 індивідуального житлового будинку по вул. Дачна, 42 загальною площею 398,1 м.кв). 

Рішення № 357-20-VІІ    

7. Про розгляд звернення гр. Журбенка Віктора Миколайовича 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 

індивідуального житлового будинку по вул. Дачна, 44 загальною площею 399,6 м.кв.) 

Рішення № 358-20-VІІ    
 8. Про внесення змін до рішень: 

- Про внесення змін до кількісного та персонального складу виконавчого комітету Гостомельської 

селищної ради \/ІІ скликання  

- №15-02-\/ІІ від 19.11.2015 р. «Про затвердження складу адміністративної комісії при виконавчому 

комітеті Гостомельської селищної ради \/ІІ скликання» 

- « Про створення комісії для безоплатного прийняття-передачі в комунальну власність 

територіальної громади селища Гостомель гуртожитків по вулиці Проскурівська №1,2 » 

- « Про створення комісії з питань прийняття на баланс у комунальну власність територіальної 

громади селища Гостомель без господарських бойлерних та теплових мереж житлового масиву в 

межах вулиць Бучанське шосе, Рекунова, Пушкіна та Ново-Заводська » 

Рішення № 359-20-VІІ    

9. Про створення юридичного відділу 

Рішення № 360-20-VІІ    

 

10. Про внесення змін до рішення 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 № 361-20-VІІ    
11.  Про врегулювання земельних відносин 

ВИРІШИЛИ:  
Рішення № 362-20-VІІ  «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» на ім’я : гр. Матвєєвої А.В., Довжика С.М.  

Рішення № 363-20-VІІ  «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність» на ім’я : гр. Романенко С.В., Гадзюри Д.В., Марущак Я.Є.,Сергієнка О.М., Трип’ядько В.М.,  

Кабанової Р.М., Губки С.Ю., Горбоноса Р.В., Нікітенко Н.М., Губки О.І., Чернухи В.В.  

Рішення № 364-20-VІІ  «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення  

земельної ділянки » на ім’я : ТОВ «ГОЛД ТЕРРА БІЛД» на площі 5,0460 га для «будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку» та 0,3879 га  «для будівництва та обслуговування 

будівель освіти»  



Рішення № 365-20-VІІ  «Про затвердження технічної документації із  землеустрою щодо встановлення  меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості)» на ім’я : гр. Рамусь І.В. та Антипова Т.В.   

Рішення № 366-20-VІІ  «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель» за зверненням гр. 

Ярмоленка В.М.   

Рішення № 367-20-VІІ  «Про закріплення  земельної ділянки» на ім’я : ТОВ «Кредо Плюс», ПАТ 

«Київобленерго»    

Рішення № 368-20-VІІ  «Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної №159-08-VІІ від 

19.05.2016 року «Про надання дозволу  гр. Вовченко Тетяні Миколаївні на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Абрикосовій,25-а в селищі Гостомель»  

Рішення № 369-20-VІІ  «Про відміну рішень Гостомельської селищної ради №216-11-VІІ від 18 

серпня 2016 року «Про внесення змін до рішень Гостомельської селищної ради» та №170-8-VІІ від 

31 травня 2016 року «Про надання дозволу на розробку детального плану території орієнтовною 

площею 0,38 га для будівництва об’єктів житлово-комунального призначення в селищі Гостомель 

по вулиці Свято-Покровській, 220-а»»  

Рішення № 370-20 -VІІ  «Про надання дозволу на розробку детального плану забудови території площею 

0,38 га  по вулиці Святто-Покровській, 220-а в селищі Гостомель » на ім’я : ФОП «Богаченко» Богаченка 

М.М.  
Рішення № 371-20 -VІІ  «Про закріплення земельних ділянок під об’єктами комунальної власності » :  

загальноосвітні школи №13,14  управління освіти та науки Ірпінської міської ради  
Рішення № 372-20 -VІІ  «Про передачу до земель запасу Гостомельської селищної ради  » : по заяві ТОВ 

«ВВ-Брік-Траст» (частина земельної ділянки – дорога по вулиці Остромирська)  
Рішення № 373-20 -VІІ  «Про надання дозволу на зміну конфігурації земельних ділянок» на ім’я : власників 

земельних ділянок по вулиці Прорізна селища Гостомель   

 

СЕСІЮ  ЗАКРИТО. 

 

Головуючий                                                      Ю.І. Прилипко 

                                                   Гостомельський  селищний голова                                                                             

Секретаріат :                                             

                                                                   Чорна О.В., Кислиця О.В. 

                                                                   Депутати Гостомельської селищної  ради 

 

 

 

 

 

 
 


