
 
 
 

 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

вул. Свято-Покровська, 125, сел. Гостомель, Київська область, 08290 

тел. (04597) 3-15-56, E-mail: 04360617@mail.gov.ua, Код ЄДРПОУ 04360617 
 

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  

58 сесії  Гостомельської селищної ради \/ІІ скликання від  12,21 грудня  2019  р. :  

1. Про дострокове припинення повноважень депутата Гостомельської селищної ради 

\/ІІ скликання 

Рішення № 1002-58-VІІ    

2. Про внесення змін до рішення  Гостомельської селищної ради №771-48-VII від 

20.12.2018 року «Про бюджет селища Гостомель на 2019 рік» 

Рішення № 1003-58-VІІ    

3.Про надання матеріальної допомоги громадянам селища : Герасименку І.К., Холоденку 

В.О., Маруненко Г.В., Токману М.П., Захарчишиній О.В., Христич В.В., Піскуновій Ю.О., 

Кучеренко Л.З.  

Рішення № 1004-58-VІІ    

4.Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету за 9 місяців 2019 року 

Рішення № 1005-58-VІІ    

5.Про затвердження протоколів засідання конкурсної комісії по розгляду питання 

надання в оренду комунального майна 

Рішення № 1006-58-VІІ    

6.Про внесення змін до рішення  Гостомельської селищної ради №104-06-VІI  від 15.03. 2016 

року «Про утворення конкурсної комісії для проведення конкурсу на оренду комунального 

майна територіальної громади селища Гостомель» 

Рішення № 1007-58-VІІ    

7.Про внесення змін до рішення  Гостомельської селищної ради №188-09-VІI  від  07.07.2019 

року «Про створення тендерного комітету та Положення про тендерний комітет 

Гостомельської селищної ради» 
Рішення № 1008-58-VІІ    

8. Про безоплатне прийняття на баланс Гостомельської селищної ради з балансу виконавчого 

комітету Ірпінської міської ради фактичних витрат по капітальним видаткам об’єктів 

благоустрою із подальшою передачею їх на баланс КП «УЖКГ «Гостомель» 

Рішення № 1009-58-VІІ    

9. Про безоплатне прийняття на баланс Гостомельської селищної ради з балансу 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради фактичних витрат по капітальним 

видаткам об’єктів благоустрою із подальшою передачею їх на баланс КП «УЖКГ 

«Гостомель» 

Рішення № 1010-58-VІІ    

10. Про безоплатне прийняття на баланс Гостомельської селищної ради з балансу 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради фактичних витрат по капітальним 

видаткам об’єктів благоустрою  

Рішення № 1011-58-VІІ    

11. Про спів фінансування з місцевого бюджету сел. Гостомель об’єктів , що можуть 

реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету фонду регіонального розвитку у 

2020 році  

Рішення № 1012-58-VІІ    

12. Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Гостомельської селищної ради на 2020 рік  

Рішення № 1013-58-VІІ    



13. Про безоплатне прийняття на баланс Гостомельської селищної ради без господарської 

зливної каналізації в селищі Гостомель Київської області, вул. Автодорожна,1 

Рішення № 1014-58-VІІ    

14. Про порядок використання пожежних рукавів напірних до мотопомпи «Honda WT 40 

XK3DE»  
Рішення № 1015-58-VІІ    

15. Про внесення змін до рішення  Гостомельської селищної ради №771-48-VII від 

20.12.2018 року «Про бюджет селища Гостомель на 2019 рік» 

Рішення № 1016-58-VІІ    

16. Про продаж приватному підприємству «ПАЛІЙ» земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по вулиці Центральна,29-а в селищі Гостомель 

Рішення № 1017-58-VІІ    

17. Про розгляд звернення гр. Коваля В.Ф., щодо зменшення розміру пайової участі у 

розвиток інфраструктури сел. Гостомель, прийняття в комунальну власність 

територіальної громади сел. Гостомель вартість проведених робіт по об 'єкту : 

«Капітальний ремонт нежитлового приміщення (заміна вікон) по вул. Молодіжна,9/1 сел. 

Гостомель Київської обл.» з подальшою передачею на обслуговування КП «УЖКГ 

«Гостомель» 
Рішення № 1018-58-VІІ    

18. Про погодження зменшення розміру пайової участі у розвиток інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури селища Гостомель ТОВ «Парк Таун»  
Рішення № 1019-58-VІІ    

19. Про розгляд звернення гр.Крушельницького В.С. та Рубана О.П. щодо зменшення 

розміру пайової участі у розвитку інфраструктури селища Гостомель, в рахунок 

вартості виконаних робіт з реконструкції існуючої споруди з надбудовою під дитячий 

дошкільний заклад по вулиці Свято-Покровська,73-є в селищі Гостомель Київської 

області. 

Рішення № 1020-58-VІІ    

20. Про розгляд звернення ТОВ «Парк Таун» щодо внесення змін до договору №62 від 

04.07.2017р. про залучення коштів замовників будівництва об’єктів архітектури що 

здаються експлуатацію на розвиток інженерно-транспортної і соціальної 

інфраструктури селища Гостомель 

Рішення № 1021-58-VІІ    

21. Про розгляд звернення ТОВ «Парк Таун» щодо внесення змін до договору №63 від 

04.07.2017р. про залучення коштів замовників будівництва об’єктів архітектури що 

здаються експлуатацію на розвиток інженерно-транспортної і соціальної 

інфраструктури селища Гостомель 

Рішення № 1022-58-VІІ    

22. Про розгляд звернення ТОВ «Парк Таун» щодо внесення змін до договору №61 від 

04.07.2017р. про залучення коштів замовників будівництва об’єктів архітектури що 

здаються експлуатацію на розвиток інженерно-транспортної і соціальної 

інфраструктури селища Гостомель 

Рішення № 1023-58-VІІ    

23. Про розгляд звернення ТОВ «Парк Таун» щодо внесення змін до договору №60 від 

04.07.2017р. про залучення коштів замовників будівництва об’єктів архітектури що 

здаються експлуатацію на розвиток інженерно-транспортної і соціальної 

інфраструктури селища Гостомель 

Рішення № 1024-58-VІІ    

24. Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради №777-48-\/ІІ від 20.12.2018 

р. «Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Гостомельської селищної ради на 2019рік» 

Рішення № 1025-58-VІІ    

25. Про передачу матеріальних цінностей (об’єктів благоустрою) Гостомельської 

селищної ради на баланс КП «Гостомельінвестбуд» 



Рішення № 1026-58-VІІ    

26. Про бюджет селища Гостомель на 2020  рік 

Рішення № 1027-58-VІІ    

27. Про структуру та  чисельності працівників апарату селищної  ради , її виконавчого 

комітету, фізичної культури і спорту на 2020  рік 

Рішення № 1028-58-VІІ    

28. Про умови оплати праці працівників апарату Гостомельської селищної ради та  її 

виконавчого комітету  на 2020  рік 

Рішення № 1029-58-VІІ    

29. Про затвердження штатного розпису на 2020  рік 

Рішення № 1030-58-VІІ    

30. Про затвердження програм місцевого значення селища Гостомель на  2020-2021 роки 

Рішення № 1031-58-VІІ    

31. Про затвердження програми соціально-економічного і культурного розвитку селища 

Гостомель  2020  рік 

Рішення № 1031/1-58-VІІ    

32. Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради «Про встановлення 

туристичного збору в селищі Гостомель від 17.01.2015р. №960-52-УІ» 
Рішення № 1032-58-VІІ    

33. Про прогноз бюджету селища Гостомель на 2021-2022 роки 
Рішення № 1033-58-VІІ    

34. Про внесення змін та затвердження в новій редакції Цільової програми «Громадський 

бюджет селища Гостомель на 2018-2020 роки» 
Рішення № 1034-58-VІІ    

35. Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради №15-02-\/ІІ від 19.11.2015 

р. «Про затвердження складу адміністративної комісії при виконавчому комітеті  

Гостомельської селищної ради VII скликання та Положення » 
Рішення № 1035-58-VІІ    

Про врегулювання земельних відносин 

ВИРІШИЛИ : 

Рішення № 1036-58-VІІ   «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

Галушкевич В.А.  

Рішення № 1037-58-VІІ   «Про поновлення  терміну дії договору оренди земельної ділянки 

за адресою: вулиця Свято-Покровська (район  ГСЗ) в селищі Гостомель» на ім’я : МПП 

«Рада» Рішення № 1038-58-VІІ   «Про поновлення  терміну дії договору оренди земельної 

ділянки за адресою: вулиця Автодорожна,7  в селищі Гостомель» на ім’я :  ФОП Клименко 

Н.В.  

Рішення № 1039-58-VІІ   «Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки комунальної власності, яка підлягає продажу ПП «Конкорд ЮМ» по 

вулиці Центральна,1-П  в селищі Гостомель»  

Рішення № 1040-58-VІІ   «Про припинення права постійного користування земельною 

ділянкою по вулиці Ярова,216 в селищі Гостомель» по заяві голови правління 

Гостомельського споживчого товариства Калити А.В.  

Рішення № 1041-58-VІІ   «Про припинення права постійного користування земельною 

ділянкою по вулиці Свято-Покровська,201 в селищі Гостомель» по заяві  голови правління 

Гостомельського споживчого товариства Калити А.В.  

Рішення № 1042-58-VІІ   «Про надання згоди на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки приватної 

власності»  

по заяві директора ТОВ «Пуща-Водиця» Кривошапки А.С.  

Рішення № 1043-58-VІІ   «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення у користування земельної ділянки» по заяві  директора ТОВ «Пуща-Водиця» 

Кривошапки А.С.  



Рішення № 1044-58-VІІ   «Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради 

№939-55-VІІ від 19.09.2019 року «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки гр. Забарило В.В.»  

Рішення № 1045-58-VІІ   «Про відміну рішення Гостомельської селищної ради» на ім’я :  

гр. Дзусенка П.І.  

 

 

Рішення № 1046-58-VІІ   «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» на ім’я :  гр. 

Потьомкіна Є.Р., Літинського В.В., Кривоносова Н.І., Олійник Н.В., Корченок О.М., 

Топоркова Є.О.  

Рішення № 1047-58-VІІ   «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража » 
на ім’я :  гр. Кушнір О.А., Цехмайструк І.М., Хітушки Р.В., Мамчур М.А., Біленької І.М. , 

Праведнікової М.О., Ліскова В.О.   

Рішення № 1048-58-VІІ   «Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)»» на ім’я :  гр. Коротчук 

К.Є.,Мартинюка Р.В., Комаренка Р.В., Проценка  І.Ю., Лещенка К.М., Лози В.Д., Шевчука 

О.М., Кузовлєвої Т.І., Лобачової Н.М., Суховик І.М.   

Рішення № 1049-58-VІІ   «Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  у 

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

Конюшок Н.М., Суходольської Ю.Й.    

Рішення № 1050-58-VІІ   «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

Побулавець Л.В., Швець Л.І., Короченко В.О., Мілевського Є.В.  

Рішення № 1051-58-VІІ   «Про розробку детального плану забудови території в селищі 

Гостомель » по заяві президента Концерну «ТИТАН» Льовіна А.І.   

Рішення № 1052-58-VІІ   «Про затвердження затвердження проекту землеустрою щодо 

зміни цільового призначення земельної ділянки»  на ім’я : гр.  Качанівської Я.О., Мешко І.М.  

Рішення № 1053-58-VІІ   «Про затвердження затвердження проекту землеустрою щодо 

зміни цільового призначення земельної ділянки під багатоквартирну житлову забудову»  

на ім’я : гр.  Приньова С.М.   

Рішення № 1054-58-VІІ   «Про припинення видачі дозволів на розміщення зовнішньої 

реклами»    
СЕСІЮ  ЗАКРИТО. 

Головуючий                                                                        Прилипко Ю.І.  

 Селищний голова 

Секретаріат                                                                        О.В. Кислиця, О.В. Паламарчук 

                                                                                     Депутати Гостомельської селищної  ради 

 

 

Протокол сесії та поіменне голосування  

(І засідання від 12.12.2019 р.) 

 1. Про дострокове припинення повноважень депутата Гостомельської  селищної ради 

 2.Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №771-48-VII від    

20.12.2018 року «Про бюджет селища Гостомель на 2019 рік» 

3. Про надання матеріальної допомоги: Захарчишиній О.В. (20 тис), Піскуновій Ю.О. (10 тис), 

Токман М.П. (15 тис), Герасименку І.К. (20 тис), Холоденку В,О. (20 тис), Маруненко Г.В. (20 

тис), Христич В.В. (10 тис), Кучеренко Л.З. (5 тис) 

4. Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету за 9 місяців 2019 року 

5. Про затвердження протоколів засідання конкурсної комісії по розгляду питання надання в 

оренду комунального майна 



6. Про внесення змін до рішення  Гостомельської селищної ради №104-06-VІI  від 15.03. 2016 року 

«Про утворення конкурсної комісії для проведення конкурсу на оренду комунального майна 

територіальної громади селища Гостомель» 

7. Про внесення змін до рішення  Гостомельської селищної ради №188-09-VІI  від  07.07.2019 року 

«Про створення тендерного комітету та Положення про тендерний комітет Гостомельської 

селищної ради» 

8. Про безоплатне прийняття на баланс Гостомельської селищної ради з балансу виконавчого 

комітету Ірпінської міської ради фактичних витрат по капітальним видаткам об’єктів 

благоустрою із подальшою передачею їх на баланс КП «УЖКГ «Гостомель» 

9. Про безоплатне прийняття на баланс Гостомельської селищної ради з балансу виконавчого 

комітету Ірпінської міської ради фактичних витрат по капітальним видаткам об’єктів 

благоустрою із подальшою передачею озеленення  на баланс КП «УЖКГ «Гостомель» 

10. Про безоплатне прийняття на баланс Гостомельської селищної ради з балансу виконавчого 

комітету Ірпінської міської ради фактичних витрат по капітальним видаткам об’єктів 

благоустрою  

11. Про співфінансування з місцевого бюджету сел. Гостомель об»єктів, що можуть 

реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2020 році 

12. Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Гостомельської 

селищної ради на 2020 рік 

13. Про безоплатне прийняття на баланс Гостомельської селищної ради без господарської зливної 

каналізації в селищі Гостомель Київської області, вул. Автодорожна,1 

13. Про порядок використання пожежних рукавів напірних до мотопомпи «Honda WT 40 XK3DE»  

 
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. за за за за за за за 

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

4 Дубас В.В. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

5 Жабченко С.А. за за за за за за за 

6 Кислиця О.В. за за за за за за за 

7 Коваленко Р.В. за за за за за за за 

8 Лінчук Ж.В. відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня 

9 Мамчур О.Д.   не голосує  ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 

10 Мамчур С.О. не голосує за відсутній за за за за 

11 Марчук Ю.В. за за за за за за за 

12 Матусяк О.І. за за за за за за за 

13 Мілевська З.П. за за за за за за за 

14 Мовчун Т.М. за за за за за за за 

15 Паламарчук О.В. за за за за за за за 

16 Писанка Є.О. відсутній за за за за за за 

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

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

19 Скрябін С.М. проти за за за за за за 

20 Скуратівська Н.Ю. за за за за за за за 

21 Смолянчук О.О.  не голосує за за за за за за 

22 Товстоног О.П. за за за за за за за 

23 Туровський А.А. утрим за не голосує 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 за 

26 Чорна О.В. відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня 

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

  «За»  -15 «За»  -22 «За»  -22 «За»  - 23 «За»  -23 «За»  - 23 «За»  - 23 

 

 

Результати поіменного голосування 

 

№ 

 

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

1 Прилипко Ю.І. за за за за за за за 

2 Гамарник Р.І. за за за за за за за 

3 Діденко В.М. за за за за за за за 

4 Дубас В.В. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

5 Жабченко С.А. за за за за за за за 

6 Кислиця О.В. за за за за за за за 

7 Коваленко Р.В. за за за за за за за 

8 Лінчук Ж.В. відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня 

9 Мамчур О.Д. ------------- ------------ ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 

10 Мамчур С.О. за за за за за за за 

11 Марчук Ю.В. за за за за за за за 

12 Матусяк О.І. за за за за за за за 

13 Мілевська З.П. за за за за за за за 

14 Мовчун Т.М. за за за за за за за 

15 Паламарчук О.В. за за за за за за за 

16 Писанка Є.О. 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 Скуратівська Н.Ю. за за за за за за за 

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

22 Товстоног О.П. за за за за за за за 

23 Туровський А.А. за за 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 за 

26 Чорна О.В. відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня 

27 Шальман Т.М. за за за за за за за 

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

 

Головуючий : Ю.І. Прилипко – Гостомельський селищний голова 

Секретаріат : О.В. Кислиця, О.В. Паламарчук – депутати ради 

Лічильна комісія : Поповичук О.М., Чемерис С.В., Філіпчук В.В. – депутати ради 
 

І засідання 58   сесії  закрито. 

 

П”ЯТДЕСЯТ  ВОСЬМА   СЕСІЯ  CЬОМОГО СКЛИКАННЯ (ІІ засідання) від 21.12.2019 р. 

Протокол  



 

 І.Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради №771-48-УІІ від 20.12.2018 року  «Про 

бюджет селища Гостомель на 2019 рік» (погодити) 

2. Про продаж приватному підприємству «Палій» земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення по вулиці Центральна, 29-а в селищі Гостомель (1 765 800,00 грн) (погодити) 

3. Про розгляд звернення гр. Коваля В.Ф., щодо зменшення розміру пайової участі у розвиток 

інфраструктури сел. Гостомель, прийняття в комунальну власність територіальної громади сел. 

Гостомель вартість проведених робіт по об 'єкту : «Капітальний ремонт нежитлового приміщення 

(заміна вікон) по вул. Молодіжна,9/1 сел. Гостомель Київської обл.» з подальшою передачею на 

обслуговування КП «УЖКГ «Гостомель» (640 тис) 

4. Про погодження зменшення розміру пайової участі у розвиток інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури селища Гостомель ТОВ «Парк Таун» (будівництво житлової вулиці Кільцева, 

Б.Ступки, Мисливська орієнтованим розміром 7,5 млн )(погодити) 

5. Про розгляд звернення гр. Крушельницького В.С. та Рубана О.П., щодо зменшення розміру пайової 

участі розвитку інфраструктури селища Гостомель (в рахунок вартості виконаних робіт: реконструкція 

нежитлової будівлі під центр розвитку дитини по вул. Свято-Покровська, 73-є в сел. Гостомель 

Київської обл.) на суму 19 454 551,14 грн.  

6. Про розгляд звернення ТОВ «Парк Таун» щодо внесення змін до договору №62 від 04.07.2017 року 

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

розвиток інженерно – транспортної і соціальної інфраструктури селища Гостомель ( погодити) 

7. Про розгляд звернення ТОВ «Парк Таун» щодо внесення змін до договору №63 від 04.07.2017 року 

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

розвиток інженерно – транспортної і соціальної інфраструктури селища Гостомель (погодити) 

8. Про розгляд звернення ТОВ «Парк Таун» щодо внесення змін до договору №61 від 04.07.2017 року 

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

розвиток інженерно – транспортної і соціальної інфраструктури селища Гостомель ( погодити) 

9. Про розгляд звернення ТОВ «Парк Таун» щодо внесення змін до договору №60 від 04.07.2017 року 

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

розвиток інженерно – транспортної і соціальної інфраструктури селища Гостомель (погодити) 

10.Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради № 777-48-УІІ від 20.12.2018 року 

«Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Гостомельської 

селищної ради на 2019 рік», а саме «Про проведення конкурсу на визначення виконавця послуги з 

вивезення твердих, побутових відходів в селищі Гостомель» (погодити) 

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

баланс КП «Гостомельінвестбуд» (що перебувають на балансі ради на суму 997 786,24 грн) ( погодити) 

12.Про бюджет селища Гостомель на 2020 рік ( погодити) 

13.Про затвердження структури та чисельності працівників апарату селищної ради, її виконавчого 

комітету, фізичної культури і спорту на 2020 рік (погодити) 

14.Про умови оплати працівників апарату Гостомельської селищної ради та її виконавчого комітету 

(погодити) 

15. Про затвердження штатного розпису на 2020 рік ( погодити) 

16. Про затвердження програм місцевого значення селища Гостомель на 2020-2021 роки ( погодити) 

17.Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради «Про встановлення туристичного збору 

в селищі Гостомель від 17.01.2015р. №960-52-УІ» (погодити) 

18.Про прогноз бюджету селища Гостомель на 2021-2022 роки ( погодити) 

19.Про внесення змін та затвердження в новій редакції Цільової програми «Громадський бюджет 

селища Гостомель на 2018-2020 роки» ( погодити) 

20. Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради №15-02-\/ІІ від 19.11.2015 р. «Про 

затвердження складу адміністративної комісії при виконавчому комітеті Гостомельської селищної ради 

VII скликання та Положення » ( погодити) 

 

 

- Про врегулювання земельних відносин 



21. Про розробку детального плану території житлової забудови Концерну «ТИТАН» (функціональне 

призначення території – для розміщення об’єктів рекреаційного призначення та готельно-

ресторанного комплексу) (рішення Гостомельської селищної ради №895-53-VІІ від 25 липня 

2019 року «Про розробку детального плану території житлової забудови в селищі Гостомель» 

вважати таким що втратило чинність)  

22. Про поновлення терміну дії договору оренди земельної ділянки площею 0,0038 га МПП «Рада» 

по вул. Свято-Покровській в селищі Гостомель, для розміщення та експлуатації основних, підсобних 

і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (для 

встановлення пункту прийому вторинної сировини) терміном на 1 рік. 

23.Про поновлення терміну дії договору оренди земельної ділянки площею 1,5502 га ТОВ 

«Ірпіньнафтопродукт» по 24 км. автодороги Київ-Ковель (вул. Ірпінська, 2-а) в селищі Гостомель 

для будівництва комплексу АЗС та пункту автосервісу терміном на 5 років. (рішення не прийнято) 

24.Про поновлення терміну дії договору оренди земельної ділянки площею 0,0100 га ФОП Клименко 

Н.В. по вул.Автодорожна,7 в селищі Гостомель для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови (для реконструкції існуючої споруди зупинки з вбудованим торгівельним 

павільйоном) терміном на 5 років. 

25.Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки комунальної 

власності площею 0,1667 га, яка підлягає продажу ПП «Конкорд ЮМ». по вул. Центральній 

(Чапаєва), 1-п в селищі Гостомель. 

26.Про припинення права постійного користування та прийняття до комунальної власності 

територіальної громади сел. Гостомель земельної ділянки площею 0,0182 га по вул. Яровій, яка була 

надана Гостомельському споживчому товариству для роздрібної торгівлі та комерційних послуг, в зв’язку 

з продажем нежитлового приміщення-магазину. 

27.Про припинення права постійного користування та прийняття до комунальної власності 

територіальної громади сел. Гостомель земельної ділянки площею 0,0332 га по вул. Свято-

Покровській, яка була надана Гостомельському споживчому товариству для роздрібної торгівлі та 

комерційних послуг, в зв’язку з продажем нежитлового приміщення-магазину. 

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

земельної ділянки ТОВ «Пуща–Водиця» площею 0,0461га (кадастровий номер 3210945900:01:013:0005) з 

цільовим призначенням-для ведення підсобного сільського господарства (в зв’язку зі зміною конфігурації 

земельної ділянки). 

29.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

користування на умовах оренди земельної ділянки орієнтовною площею 0,0179 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі (обслуговування існуючого магазину) по вул. Свято-Покровській, 139-

а в селищі Гостомель. 

30.Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради №939-55-VІІ від 19.09.2019 року 

«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки гр. Забарило В.В.» для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) по   вул. Лермонтова,12 в сел. Гостомель в частині площі земельної 

ділянки з 0,1229га на 0,1409га . 

31.Про відміну рішення Гостомельської селищної ради №813-49-VІІ від 25.01.2019 року «Про 

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

Дзусенку П.І.» площею 0,0625 га по вул. Озерній, 66-а в сел. Гостомель, на користь гр. Літинського В.В. 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд: 
1 Літинський Валерій Васильович сел. Гостомель , вул. Озерна, 66-а 0,0625 

2 Кривоносов Микола Іванович сел. Гостомель , вул. Некрасова,12 0,0465 

3 Олійник Наталія Василівна сел. Гостомель , вул. Черняхівського 0,0500 

4 Потьомкін Євген Радиславович сел. Гостомель , вул. Річна 0,1500 

5 Корченок Ольга Михайлівна сел. Гостомель , вул. Дніпровська 0,1119 

6 Топорков Євгеній Олександрович сел. Гостомель,, вул. Вишнева 0,0633 

 

 

 

 

 

 



 

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

будівництва індивідуального гаража:  

1 Цехмайструк Ірина Миколаївна сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська 0,0025 

2 Біленька Ірина Миколаївна сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська 0,0025 

3 Праведнікова Марина Олексіївна сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська 0,0046 

4 Лісков Владислав Олексійович сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська 0,0025 

5 Мамчур Марина Андріївна сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська 0,0025  

6 Хітушка Роман Васильович сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська 0,0025  

7 Кушнір Олена Анатоліївна сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська 0,0025  

34.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд:   

1 Шевчук Олексій Миколайович сел. Гостомель, вул. Некрасова,14 0,0436 

2 Коротчук Катерина Євгенівна сел. Гостомель, пров. Антонова, 13 0,0800 

3 Суховик Ірина Михайлівна сел. Гостомель,вул. Дніпровська,43-б 0,0311 

4 Кузовлєва Тетяна Іванівна сел. Гостомель, пров. Героїв України, 6 0,0846 

5 Лобачова Наталія Миколаївна сел. Гостомель, пров. М. Рильського, 10 0,0800 

6 Лоза Валентина Дмитрівна сел. Гостомель, вул. Вишнева, 105-а 0,0384 

7 Лещенко Костянтин Миколайович сел. Гостомель, вул. Черняхівського, 25-г 0,0650 

8 Проценко Ігор Юрійович сел. Гостомель, вул. Лугова, 62-а 0,0969 

9 Мартинюк Руслан Вікторович сел. Гостомель, вул. Блиставицька, 34 0,1000 

10 Комаренко Роман Володимирович сел. Гостомель, вул. Південна,1-в 0,0800 

35.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуального гаража:   

1 Суходольська Юзефа Йосипівна сел. Гостомель,  вул. Свято-Покровська,65-г /гараж №4 0,0038 

2 Конюшок Наталія Миколаївна сел. Гостомель,  вул. Рекунова, 9-г /гараж №40 0,0026 

36.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості):   

1 Побулавець Людмила Василівна сел. Гостомель,  вул. Ярова, 249-б 0,1128 

2 Швець Леонтій Іванович сел. Гостомель,  вул. Миру, 48 0,1144 

3 Мілевський Євгеній Вікторович сел. Гостомель,  вул. Бучанське шосе,15-б 0,0430 

4 Короченко Вікторія Олександрівна сел. Гостомель, вул. Південна, 57 0,1500 

37.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості): 

1 Галушкевич Віра Андріївна на території Гостомельської селищної ради  (паї) 0,1128 

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

1 Мешко Інна Михайлівна сел. Гостомель,  вул. Дачна, 3 0,0982 Зміна з ОСГ на БОЖБ 

2 Качанівська Яна Олександрівна сел. Гостомель,  вул. Виноградна,27-А 0,1000 Зміна з ОСГ на БОЖБ 

39. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни  цільового призначення земельної ділянки: 
1 Приньов Сергій Михайлович сел. Гостомель,  

пров. Варшавський, 11 

0,0800 Зміна з БОЖБ на будівництво і 

обслуговування 

багатоквартирного житлового 

будинку 

40. Про заборону видачі нових дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами 
 

 

 

 

 

 

 

 
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. 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 Жабченко С.А. за за за за за за за 

6 Кислиця О.В. за за за за за за за 

7 Коваленко Р.В. за за за за за за за 

8 Лінчук Ж.В. за за за утрим утрим утрим утрим 

9         

10 Мамчур С.О. за за за за утрим утрим утрим 

11 Марчук Ю.В. за за за за утрим за за 

12 Матусяк О.І. за за за за за за за 

13 Мілевська З.П. за за за за за за за 

14 Мовчун Т.М. за за за за за за за 

15 Паламарчук О.В. за за за за за за за 

16 Писанка Є.О. за за за за за за за 

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 утрим утрим утрим утрим 

20 Скуратівська Н.Ю. за за за за за за за 

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

22 Товстоног О.П. за за за за за за за 

23 Туровський А.А. за за 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 за 

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

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

  «За»  -24 «За»  -24 «За»  -24 «За»  -20 «За»  -18 «За»  -19 «За»  -19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати поіменного голосування 



 

№ 

 

ПІБ депутата  

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

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

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 Жабченко С.А. за за за за за за за 

6 Кислиця О.В. за за за за за за не голосує 

7 Коваленко Р.В. за за за за за за за 

8 Лінчук Ж.В. утрим утрим за за за за за 

9  
 

      

10 Мамчур С.О. утрим утрим за за за за за 

11 Марчук Ю.В. за за за за за за за 

12 Матусяк О.І. за за за за за за за 

13 Мілевська З.П. за за за за за за за 

14 Мовчун Т.М. за за за за за за за 

15 Паламарчук О.В. за за за за за за за 

16 Писанка Є.О. за за за відсутній за за за 

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. утрим утрим за за за за утрим 

20 Скуратівська Н.Ю. за за за за за за за 

21 Смолянчук О.О. проти проти утрим утрим відсутня утрим за 

22 Товстоног О.П. за за за за за за за 

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

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

25 Чемерис С.В. за за за за за за не голосує 

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

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

  «За»  -19 «За»  -19 «За»  -24 «За»  -23 «За»  -24 «За»  -23 «За»  - 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 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 Жабченко С.А. за за за за за за за 

6 Кислиця О.В. за за за за за за за 

7 Коваленко Р.В. за за за за за за за 

8 Лінчук Ж.В. за за за за за за за 

9  
 

      

10 Мамчур С.О. за за за за за за за 

11 Марчук Ю.В. за за за за за за за 

12 Матусяк О.І. за за за за за за за 

13 Мілевська З.П. за за за за за за за 

14 Мовчун Т.М. за за за за за за за 

15 Паламарчук О.В. за за за за за за за 

16 Писанка Є.О. за за за за за за за 

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

18 Прилипко О.Ю. відсутня за за відсутня за за утрим 

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

20 Скуратівська Н.Ю. за за за за за за за 

21 Смолянчук О.О. утрим за за не голосує утрим утрим утрим 

22 Товстоног О.П. за за за за за за за 

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

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 утрим утрим 

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

  «За»  -23 «За»  -26 «За»  -26 «За»  -24 «За»  -25 «За»  -24 «За»  -20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати поіменного голосування 

 

№ 

 

ПІБ депутата  22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 

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

2 Гамарник Р.І. за проти за за за за за 

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



4 Дубас В.В. за за за за за за за 

5 Жабченко С.А. за проти за за за за за 

6 Кислиця О.В. за утрим за за за за за 

7 Коваленко Р.В. за утрим за за за за за 

8 Лінчук Ж.В. за утрим за за за за за 

9  
 

      

10 Мамчур С.О. за утрим за за за за за 

11 Марчук Ю.В. за утрим за за за за за 

12 Матусяк О.І. за утрим за за за за за 

13 Мілевська З.П. за утрим за за за за за 

14 Мовчун Т.М. за утрим за за за за за 

15 Паламарчук О.В. за проти за за за за за 

16 Писанка Є.О. за утрим за за за за за 

17 Поповичук О.М. за за за за не голосує відсутній відсутній 

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

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

20 Скуратівська Н.Ю. за проти за за за за за 

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

22 Товстоног О.П. за утрим за за за за за 

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

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

25 Чемерис С.В. за утрим 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»  -25 «За»  -5 «За»  -25 «За»  -26                                                                                  «За»  -25 «За»  -25 «За»  -25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати поіменного голосування 

 

№ 

 

ПІБ депутата  29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 

1 Прилипко Ю.І. за за за не голосує 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 Жабченко С.А. за за за за за за за 

6 Кислиця О.В. за за за за за за за 

7 Коваленко Р.В. за за за за за за за 

8 Лінчук Ж.В. за за за за за за за 

9  
 

      

10 Мамчур С.О. за за за за за за за 

11 Марчук Ю.В. за за за за за за за 

12 Матусяк О.І. за за за за за за за 

13 Мілевська З.П. за за за не голосує за за за 

14 Мовчун Т.М. за за за за за за за 

15 Паламарчук О.В. за за за за за за за 

16 Писанка Є.О. за за за за за за за 

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

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

19 Скрябін С.М. за за за за за за за 

20 Скуратівська Н.Ю. за за за не голосує за за за 

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

22 Товстоног О.П. за за за за за за за 

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

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

25 Чемерис С.В. за за за за відсутній за за 

26 Чорна О.В. за за за за за за за 

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

  «За»  -25 «За»  -24 «За»  -24 «За»  -20                                                                                  «За»  -22 «За»  -25 «За»  -25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати голосування 

 

№ 

 

ПІБ депутата  36. 37. 38. 39. 40. 

1 Прилипко Ю.І. за за за за за 

2 Гамарник Р.І. за за за за відсутній 

3 Діденко В.М. за за за за за 

4 Дубас В.В. за за за за за 

5 Жабченко С.А. за за за за за 



6 Кислиця О.В. за за за за за 

7 Коваленко Р.В. за за за за за 

8 Лінчук Ж.В. за за за за відсутня 

9  
 

    

10 Мамчур С.О. за за за за за 

11 Марчук Ю.В. за за за за за 

12 Матусяк О.І. за за за за за 

13 Мілевська З.П. за за за за за 

14 Мовчун Т.М. за за за за за 

15 Паламарчук О.В. за за за за за 

16 Писанка Є.О. за за за за за 

17 Поповичук О.М. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

18 Прилипко О.Ю. за за за за за 

19 Скрябін С.М. за за за за за 

20 Скуратівська Н.Ю. за за за за за 

21 Смолянчук О.О. за за утрим за утрим 

22 Товстоног О.П. за за за за за 

23 Туровський А.А. за за за за за 

24 Філіпчук В.В. за за за за за 

25 Чемерис С.В. за за за за за 

26 Чорна О.В. за за за за за 

27 Шальман Т.М. за за за утрим за 

  «За»  -25 «За»  -25 «За»  -24 «За»  -24 «За»  -22 

 

 

Головуючий : Ю.І. Прилипко – Гостомельський селищний голова 

Секретаріат : О.В. Кислиця, О.В. Паламарчук – депутати ради 

Лічильна комісія : Чемерис С.В., Скуратівська Н.Ю., Товстоног О.П. – депутати ради 
 

58   сесія  закрито. 
 

 


