
 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

08290,  селище  Гостомель,  вулиця  Свято-Покровська,  № 125 
ШОСТА СЕСІЯ   СЬОМОГО   СКЛИКАННЯ  

(І засідання)      

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ        

                                                                                             від  15  березня  2016  р. 
1.  Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №50-03-VII   від  24 грудня  2015 року 

„Про бюджет селища Гостомель на 2016 рік”. 

2. Про затвердження програми зміцнення і покращення матеріально -технічної бази  навчальних закладів, 

дошкільних навчальних закладів, закладів культури і спорту селища Гостомель на 2016 рік. 

3. Про розгляд звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Друзі Девелопмент», 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. 

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

зверненням гр. Світанько Р. , директора ТОВ «Мінерал ЦЕС» Єпанчінцевої Г.Я. 

5. Про зменшення ставки земельного податку (по заяві голови правління Гостомельського споживчого 

товариства А.В. Калити) 

6. Про передачу на баланс КП «УЖКГ»Гостомель» матеріальних цінностей. 

7. Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради №53-03-VII від 24 грудня 2015 року «Про 

структуру та чисельність працівників апарату селищної ради, її виконавчого комітету, фізичної 

культури і спорту на 2016 рік» 

      Доповідає : Каплун В.О. –  начальник  відділу обліку та звітності 

8. Про  внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради №33-03-VII від 17.12.2015 року «Про 

затвердження нового складу комітету з конкурсних торгів Гостомельської селищної ради». 

9. Про утворення конкурсної комісії для проведення конкурсу на оренду комунального майна 

територіальної громади селища Гостомель. 

      Доповідає : Друзенко А.А.  –  заступник селищного голови 

10. Про скасування рішення виконавчого комітету Гостомельської селищної ради від 02.09.2015 р. №117 

«Про надання дозволу на будівництво алеї «Небесної сотні» в селищі Гостомель,вулиця Свято-

Покровська (раніше вулиця Леніна)» 

11. Про внесення змін до Положення про відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету 

Гостомельської селищної ради, затвердженого рішенням № 1082-57-\/І від 11.08.2015 р. 

12. Про зміну найменування КП «Гостомельінвестбуд» та затвердження Статуту підприємства. 

13. Про здійснення виконавчим комітетом Гостомельської селищної ради повноважень суб’єкта 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.  

Доповідає : Гусєва Ю .М. –  юрист селищної ради 
14. Про затвердження проекту «Санітарного очищення селища Гостомель» 

Доповідає : Гончаренко О.О. – заступник селищного голови 

15. Про затвердження ДПЗ території ТОВ «Югаз» 

16. Про затвердження ДПЗ по вулиці Б.Хмельницького 

17. Про затвердження ДПЗ по вулиці Остромирська,37-а (дитячий садочок) 

18. Про дозвіл на виготовлення  ДПЗ по вулиці Прорізна в селищі Гостомель(3,3 га) 

19. Про передачу у приватну власність земельної ділянки гр. Оборській Н.С. 

20. Про поновлення договору оренди ВКП «Богдана» (вулиця Свято-Покровська,86-г) 

21. Про передачу в оренду земельної ділянки по вул. Б.Хмельницького,(4,0213 га; 0,7228 га) 

22. Про дозвіл на виготовлення проекту відведення в оренду КП «Гостомельінвестбуд»(0,56 га;0,85 га) 

23. Про затвердження проекту землеустрою (Дубас А.В., Жабченко А.С.) 

24. Про відміну рішення про дозвіл на виготовлення акту на право постійного користування 

25. Про розробку проекту землеустрою у постійне користування під будівництво дитячих садочків 

26. Про затвердження проекту відведення у постійне користування (садочок на 95 місць по 

вул.Баланівська) 



27. Про дозвіл на розробку проекту відведення у власність під осг (Журба Н.І., Можарський Б.Л., Бандур 

М.В., Шляга О.В., Закревська А.В., Борисова Л.В., Гусєва Ю.М., Андросова В.А.) 

 

Результати поіменного голосування 
 

№ Прізвище,  ім’я,  

по-батькові  
Питання порядку денного І засідання 6 сесії від 15.03.2016 р. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11. 13. 

  

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

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

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

4 Дубас В.В. н н н н н н н н н н н н 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16 Паламарчук 

О.В. 

н н н н н н н н н н н н 

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

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

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

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

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

22 Туровський 

А.А. 

за за за за утрим. за за за за за за за 

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

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

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

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

27 Шальман Т.М. н н н н н н н н н н н н 

      

 

Лічильна комісія: Філіпчук Володимир  Васильович 

                                                                 Чемерис Сергій Володимирович 

                              Жабченко Сергій Анатолійович 
 

 

 

 

 

 

 

 



Результати поіменного голосування 
 

№ Прізвище,  ім’я,  

по-батькові  15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 

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

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

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

4 Дубас В.В. н н н н н н н н н н н н 

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

6 Жабченко С.А. за за за за за за за за за за за Не  

голосував 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16 Паламарчук О.В. н н н н н н н н н н н н 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

27 Шальман Т.М. н н н н н н н н н н н н 

      

 

Лічильна комісія: Філіпчук Володимир  Васильович 

                                                                 Чемерис Сергій Володимирович 

                              Жабченко Сергій Анатолійович 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результати поіменного голосування 
 

№ Прізвище,  ім’я,  

по-батькові  24. 25. 26. 27. 

1 Прилипко Ю.І. за за за за 

2 Гамарник Р.І. за за за за 

3 Діденко В.М. за за за за 

4 Дубас В.В. н н н н 

5 Дудник Н.Ю. за за за за 

6 Жабченко С.А. за за за за 

7 Кислиця О.В. за за за за 

8 Коваленко Р.В. за за за за 

9 Лінчук Ж.В. за за за за 

10 Мамчур О.Д. за за за за 

11 Мамчур С.О. за за за за 

12 Марчук Ю.В. за за за за 

13 Матусяк О.І. за за за за 

14 Мілевська З.П. за за за за 

15 Мовчун Т.М. за за за за 

16 Паламарчук О.В. н н н н 

17 Поповичук О.М. за за за за 

18 Прилипко О.Ю. за за за за 

19 Скрябін С.М. за за за за 

20 Смолянчук О.О. відсутня відсутня відсутня відсутня 

21 Товстоног О.П. за за за за 

22 Туровський А.А. за за за за 

23 Філіпчук В.В. за за за за 

24 Чемерис С.В. за за за за 

25 Черінська Н.В. за за за за 

26 Чорна О.В. за за за за 

27 Шальман Т.М. н н н н 

      

 

Лічильна комісія: Філіпчук Володимир  Васильович 

                                                                 Чемерис Сергій Володимирович 

                              Жабченко Сергій Анатолійович 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

08290,  селище  Гостомель,  вулиця  Свято-Покровська,  № 125 
ШОСТА СЕСІЯ   СЬОМОГО   СКЛИКАННЯ  

(ІІ засідання)      

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ        

                                                                                             від  24  березня  2016  р. 
1. Про зміну найменування КП «Гостомельінвестбуд» та затвердження Статуту підприємства. 

2. Про передачу функцій утримання зелених насаджень та благоустрою на КП «УЖКГ «Гостомель» та 

внесення відповідних змін до статуту підприємства 

3.  Про затвердження Положення про  порядок залучення коштів замовників будівництва об’єктів 

архітектури на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури селища. (із 

зауваженнями бюджетної комісії): 

4. Про затвердження проекту «Санітарного очищення селища Гостомель» 

5.   «Про врегулювання земельних відносин» 
Про дозвіл на розробку  проекту відведення земельних ділянок під ведення особистого селянського 

господарства у власність учасникам АТО, у яких подані заяви відповідно до вимог закону.  

 

Результати поіменного голосування 
 

№ Прізвище,  ім’я,  

по-батькові  1. 2. 3. 4. 5.  

  

1 Прилипко Ю.І. за за за за утрим. 

2 Гамарник Р.І. за за за утрим. за 

3 Діденко В.М. за за за утрим. за 

4 Дубас В.В. за за --- за за 

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

6 Жабченко С.А. за за утрим. за за 

7 Кислиця О.В. за за за за за 

8 Коваленко Р.В. н н н н н 

9 Лінчук Ж.В. утрим. за за за утрим. 

10 Мамчур О.Д. за за за за за 

11 Мамчур С.О. за за за за за 

12 Марчук Ю.В. за за --- утрим. за 

13 Матусяк О.І. за за за за за 

14 Мілевська З.П. за за за за утрим. 

15 Мовчун Т.М. за за за утрим. за 

16 Паламарчук О.В. н н н н н 

17 Поповичук О.М. н н н н н 

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

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

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

21 Товстоног О.П. за за --- за за 

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

23 Філіпчук В.В. за за за за за 

24 Чемерис С.В. за за утрим за за 

25 Черінська Н.В. за за за за за 



26 Чорна О.В. утрим. за за за відсутня 

27 Шальман Т.М. н н н н н 

      

 

Лічильна комісія: Філіпчук Володимир  Васильович 

                                                                 Чемерис Сергій Володимирович 

                              Жабченко Сергій Анатолійович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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 06  сесіїї  Гостомельської селищної ради \/ІІ скликання, які були прийняті на 

засіданнях 15 та  24  березня  2016  року :                                                   

 

ПРОТОКОЛ СЕСІЇ :   

(І засідання) 
1.  Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №50-03-\/ІІ від 24 грудня 

2015 р. «Про бюджет селища Гостомель на 2016 рік.»  

Доповідає : Каплун В.О. –   начальник  відділу обліку та звітності 

Рішення № 97-06-VІІ  (2 рішення)  
2. Про затвердження програми зміцнення і покращення матеріально-технічної бази 

навчальних закладів, дошкільних навчальних закладів, закладів культури і спорту  селища 

Гостомель на 2016 рік. 

Доповідає : Каплун В.О. –   начальник  відділу обліку та звітності 

Рішення № 98-06-VІІ   
3. Про розгляд звернення Товариства з обмеженою відповідальністю «Друзі Девелопмент», 

щодо укладання договору про залучення коштів замовників будівництва об’єктів архітектури, 

що здаються в експлуатацію, на розвиток інженерно-транспортної і соціальної 

інфраструктури селища Гостомель. 

Доповідає : Каплун В.О. –   начальник  відділу обліку та звітності 

Рішення № 99-06-VІІ   
4. Про розгляд звернення громадянина Данковича Віталія Михайловича щодо укладання 

договору про залучення коштів замовників будівництва об’єктів архітектури, що здаються в 

експлуатацію, на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури селища 

Гостомель. 

Доповідає : Каплун В.О. –   начальник  відділу обліку та звітності 

Рішення № 99-06-VІІ   
5.  Про зменшення розміру орендної плати за оренду земельної ділянки комунальної власності.  

Доповідає : Каплун В.О. –   начальник  відділу обліку та звітності 

Рішення № 100-06-VІІ  на ім’я : гр. Світанько Р.А., ТОВ «Мінерал ЦЕС»  
6.  Про передачу матеріальних цінностей (об’єктів благоустрою) Гостомельської селищної 

ради на баланс КП «УЖКГ «Гостомель» 

Доповідає : Каплун В.О. –   начальник  відділу обліку та звітності 

Рішення № 101-06-VІІ    
7.  Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради №53-03-\/ІІ від 24 грудня 2015 р. 

«Про структуру та чисельність працівників апарату селищної ради , її виконавчого комітету, 

фізичної культури і спорту на 2016 рік»  

Доповідає : Каплун В.О. –   начальник  відділу обліку та звітності 

Рішення № 102-06-VІІ    
8.  Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради №33-03-\/ІІ від 17 грудня 2015 р. 

«Про затвердження нового складу комітету з конкурсних торгів Гостомельскої селищної ради»  

Доповідає : Каплун В.О. –   начальник  відділу обліку та звітності 

Рішення № 103-06-VІІ    
9.  Про утворення конкурсної комісії для проведення конкурсу на оренду комунального майна 

територіальної громади селища Гостомель.  

Доповідає : Каплун В.О. –   начальник  відділу обліку та звітності 

Рішення № 104-06-VІІ    



 

10.  Про внесення змін до Положення про відділ містобудування та архітектури виконавчого 

комітету  Гостомельської селищної ради  

Доповідає : Гусєва Ю.М. – юрист селищної ради 

Рішення № 105-06-VІІ   
11.  Про здійснення виконавчим комітетом  Гостомельської селищної ради повноважень 

суб’єкта державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 

Доповідає : Гусєва Ю.М. – юрист селищної ради 

Рішення № 106-06-VІІ   
12.  Про врегулювання земельних відносин 

Доповідають : Качуренко  Ю.Л. – землевпорядник  селищної ради 

                          Єрмолаєв В.А. – головний архітектор селища 

Рішення № 107-06 -VІІ  «Про надання дозволу на виготовлення детального плану 

забудови території орієнтовною площею 6,2 га (3,8 га землі ТОВ «Югаз», 0,43 га землі 

селищної ради; 0,71 га землі ТОВ «Базальт»; 0,45  га землі комунальної власності 

територіальної громади селища Гостомель; 1,28 га землі  відділу охорони здоров’я ІМР) в 

межах вулиць Свято-Покровська (раніше вулиця Леніна) та Пушкіна для будівництва 

багатоквартирних житлових будинків, дитячого садочку в селищі Гостомель Київської 

області»  

Рішення № 108-06 -VІІ  «Про затвердження детального плану забудови території площею 

4,0213 га, 0,7228 га, 1,6995 га, що розташовані по вулиці Богдана Хмельницького, б/н 

(раніше вулиця Кірова) для будівництва багатоквартирних житлових будинків в селищі 

Гостомель Київської області»  

Рішення № 109-06 -VІІ  «Про затвердження детального плану забудови території площею 

1,5  га, що розташовані по вулиці Остомирська,37-а (раніше вулиця Радгоспна) в селищі 

Гостомель київської області для будівництва дитячого садочку та загальноосвітньої школи 

І-ІІ ступенів»  

Рішення № 110-06 -VІІ  «Про надання дозволу на розробку  детального плану забудови 

території площею 3,3га, що розташовані по вулиці Прорізна  в селищі Гостомель 

Київської області  для житлової багатоквартирної та громадської забудови»  

Рішення № 111-06 -VІІ  «Про безоплатну передачу у приватну власність земельної 

ділянки  в селищі Гостомель» на ім’я : гр. Оборської Н.С.   

Рішення № 112-06-VІІ  «Про поновлення  терміну дії договору оренди земельної ділянки 

за адресою : вулиця Свято-Покровська (раніше Леніна), 86-г в селищі Гостомель» на ім’я : 

Виробничо-комерційного підприємства «Богдана»  

Рішення № 113-06 -VІІ  «Про передачу в оренду земельної ділянки в селищі Гостомель 

Комунальному підприємству «Гостомельінвестбуд»» на площу 4,0213 га та 0,7228 га (2 

рішення ) 

Рішення № 114-06 -VІІ  «Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою 

щодо відведення  в оренду земельної ділянки в селищі Гостомель Комунальному 

підприємству «Гостомельінвестбуд»» на площу 0,5600 га ; 0,1617 га; 0,2883 га (3 рішення)  

Рішення № 115-06 -VІІ  «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність в селищі Гостомель» на ім’я : гр. Жабченко А.С., Дубаса 

А.В.  

Рішення № 116-06 -VІІ  «Про відміну рішення Гостомельської селищної ради «Про 

надання дозволу на виготовлення технічної документації по оформленню Державного 

акта на право постійного користування земельною ділянкою по вулиці Остромирська 

(раніше Радгоспна),37-а в селищі Гостомель»»   

Рішення № 117-06 -VІІ  «Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою 

щодо відведення  у постійне користування земельної ділянки в селищі Гостомель 

Комунальному підприємству «Гостомельінвестбуд»» на площу !.% га; 0,4521 га (2 

рішення)  

 



 

 

Рішення № 118-06 -VІІ  «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у постійне користування КП «Гостомель Житлоінвест» Гостомельської 

селищної ради по вулиці Баланівська,18 в селищі Гостомель»    

Рішення № 119-06 -VІІ  «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність» на ім’я : гр. Шляги О.В., Бандур М.В., 

Закревської А.В., Журби Н.І., Гусєвої Ю.М., Андросової В.А., Борисової Л.В., 

Можарського Б.Л., Мальцева О.М., Праведнікова О.С., Пузиревського В.М., Костенка 

С.С., Вовчок О.В., Пустяк Я.М., Шевченка О.Ю.,Короткіна Ю.М., Чорногор В.М., 

Захарчишина Є.І., Лук’янова  І.Ю., Нікульшина Ю.О., Погорєлова А.М., Маковського 

О.М., Сімон В.Ф., Макаревського В.В., Цезар Р.Л., Поліховського Б.В., Біленького В.В., 

Оваденка Є.В., Лакомського Д.Ф., Табачука О.Л., Антіпенка О.О., Сметюка О.М., Богдана 

А.А.   
13.  Про надання матеріальної допомоги.  

Доповідає : Каплун В.О. –   начальник  відділу обліку та звітності 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 120-06-VІІ   на ім’я : гр. Приходченко І.Ю., Сухопер Н.А.  
14.  Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради №426-18-\/І від 24.05.2012 р. 

«Про порядок залучення коштів замовників будівництва на розвиток інженерно-транспортної 

і соціальної інфраструктури селища Гостомель» 

Доповідають : Каплун В.О. –   начальник  відділу обліку та звітності 

                          Гусєва Ю.М. – юрист селищної ради 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 121-06-VІІ    
15.  Про затвердження «Схеми санітарного очищення селища Гостомель»  

Доповідає : Гончаренко О.О. –   заступник селищного голови 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 122-06-VІІ    

 

СЕСІЮ  ЗАКРИТО. 

 

 

Головуючий                                                            Ю.І. Прилипко 

                                                                                 Гостомельський селищний   голова 

Секретаріат :                                                       О.В. Кислиця, О.В. Чорна  

                                                                            Депутати Гостомельської селищної  ради 

 

 
 

 

 

 


