
 
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 

39сесії  Гостомельської селищної ради \/ІІ скликання від 19 липня  2018 р.:                                                                                                                                                                                                                                                                     

1.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 № 649-39-VІІ    

2. Про надання матеріальної допомоги :  гр. Забарилу В.І., Геращенку В.М., Кушовері К.В., 

Сабадіну М.К., Равдевич Л.С., Харкомич З.А., Далькевич Т.А., Шульженко М.І., Онищенку 

С.Г., Марієнку А.Д., Шевчук М.А. 

Рішення № 650-39-VІІ    

3. Про внесення змін до рішення №535-32-VII від 21.12.2017 року «Про затвердження 

програми соціально-економічного і культурного розвитку с. Гостомель на 2018 – 2019 рік» 

Рішення № 651-39-VІІ    

4. Про зменшення розміру орендної плати за користування земельними ділянками ТОВ 

«Стандарт 21» , гр. Касіч Ш.У., гр. Прилипко В.Ю. 

Рішення № 652-39-VІІ    

5. 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 № 653-39-VІІ    

6. Про облік та безоплатне прийняття з балансу виконкому Ірпінської міської ради на 

баланс Гостомельської селищної ради фактичних витрат по капітальним видаткам 

капітального ремонту об’єктів благоустрою  

Рішення № 654-39-VІІ    

7. Про облік та безоплатне прийняття з балансу виконкому Ірпінської міської ради на 

баланс Гостомельської селищної ради нежитлових приміщень комунального закладу 

«Ірпінська центральна міська лікарня» по вулиці Свято-Покровська,73 в селищі Гостомель  

Рішення № 654/1-39-VІІ    

8. Про внесення змін до Правил благоустрою території селища Гостомель, що 

затверджені рішенням Гостомельської селищної ради №464-26-\/ІІ від 21.08.2017 р.  

Рішення № 655-39-VІІ    

 9. Про врегулювання земельних відносин 

ВИРІШИЛИ:  

Рішення № 656-39-VІІ  «Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

селища Гостомель Київської області»  

Рішення № 657-39-VІІ  «Про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності пл. 3,8972, яка перебуває в оренді ТОВ «Югаз» по 

вул. Свято-Покровській, 73-б в сел. Гостомель» для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку на 10 земельних ділянок   

 



Рішення № 658-39-VІІ  «Про затвердження ПАТ «Київоблгаз» проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки пл. 0,6038 га у користування на умовах оренди по вул. Бучанське 

шосе, 23 в сел. Гостомель»  

Рішення № 659-39-VІІ  «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок в оренду ПАТ «Київобленерго»: 

- орієнтовною площею 0,0049га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд передачі електричної та теплової енергії під5-ма опорами ПЛЗ-10 кВ та ТП-

10/0,4 кВ по вул. Південній в селищі Гостомель. 

- орієнтовною площею 0,0072га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд передачі електричної та теплової енергії під 8-ма опорами ПЛЗ-10 кВ та ТП-

10/0,4 кВ по вул. Б. Хмельницького в селищі Гостомель »  

Рішення № 660-39-VІІ  «Про продовження  договору оренди земельної ділянки в селищі 

Гостомель: пл. 0,0090 га по вул. Остромирській (раніше вул. Радгоспна), 2-б в сел. Гостомель  

терміном на 5 років  гр. Клименко Н.В. »  

Рішення № 661-39-VІІ  «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 Концерну «Титан» площею 3,1506га в 

селищі Гостомель »  

Рішення № 662-39-VІІ  «Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради №607-

35-VІІ від 22.03.2018 року «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки» по вул. Дніпровській, 43-б в сел. Гостомель на ім’я 

Суховик І.М., в зв’язку з існуючої вже адресою »  

Рішення № 663-39-VІІ  «Про відміну рішення Гостомельської селищної ради :  

-№254-13-VІІ від 20.10.2016 року «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки» гр. Кулаковському В.П. для ведення 

особистого селянського господарства по вул. 1-го Травня, 16-в в сел. Гостомель. 

-№293-12-VІ від 18.11.2011 року «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки» гр. Пархоменко М.В. для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Озерній, 26 в сел. Гостомель»  

Рішення № 664-39-VІІ  «Про надання дозволу на розроблення  проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність » на ім’я : гр. Білика В.Л., Богдана Ю.М., 

Кулаковського В.П., Богдан Ю.А., Зорі М.М.   

Рішення № 665-39-VІІ  «Про надання дозволу на розроблення  проекту землеустрою щодо 

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

Смолянчук О.О., Тіток О.П., Мильчик Н.О., Головка В.Б., Неровні В.О., Конюшок Н.М., 

Власенка О.М., Кислицької К.М., Яцука Р.М., Борисюка А.І., Метельської Т.С., Панченка О.А., 

Денисенко Н.В., Савенок П.С., Ярмаченко Н.В.   

Рішення № 666-39-VІІ  «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність» на ім’я : гр. Косюка Ю.А., Любар М.В., Бойка О.П., Горбенка А.В., 

Черевка А.П., Петрук О.А., Петрука А.Г., Лановенка О.О., Тимофеєвої І.М., Матусяк О.І., 

Луцького П.В., Людвіченко Т.В.  

Рішення № 667-39-VІІ  «Про призупинення містобудівних умов та обмежень для проектування 

об’єкту будівництва по вулиці Гостомельське шосе,1,1-а,1-б,1-в    в селищі Гостомель»  

 

СЕСІЮ  ЗАКРИТО. 

 

 
 



 

 

 

 

 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

ТРИДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ  

від 19 липня  2018 р. 

ПРОТОКОЛ СЕСІЇ 

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

2017 року  «Про бюджет селища Гостомель на 2018  рік» 

1.1 Про виділення коштів на проведення проміжних виборів на одномандатному виборчому 

окрузі  №19 

2. Про надання матеріальної допомоги : гр.Шевчук М.А., Далькевич Т.А., Харкомич З.А., 

Кушовера К.В., Шульженко М.І., Сабадіну М.К., Забарило В.І., Марієнку А.Д., Онищенко С.Г., 

Радевич Л.С., Геращенко В.М.  

3. Про внесення змін до рішення №535-32-VII від 21.12.2017 року «Про затвердження програми 

соціально-економічного і культурного розвитку селища Гостомель на 2018 – 2019 рік» 

4. Про зменшення розміру орендної плати за користування земельними ділянками ТОВ 

«Стандарт 21» , гр. Касіч Ш.У., гр. Прилипко В.Ю. 

5.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»: Про порядок проведення конкурсу на право укладання договору 

оренди комунального майна ;  про затвердження методики розрахунку використання плати 

за оренду комунального майна; про положення щодо порядку відчуження майна комунальної 

власності. 

5.1. Про створення ритуальної служби 

6. Про продаж гр. Світаньку Р.А. земельної ділянки несільськогосподарського призначення по 

вулиці Кулішова,2-а в селищі Гостомель 

7. Про облік та безоплатне прийняття з балансу виконкому Ірпінської міської ради на баланс 

Гостомельської селищної ради фактичних витрат по капітальним видаткам капітального 

ремонту об’єктів благоустрою та  нежитлові приміщення по вулиці Свято-Покровська,73 

8.Про припинення комунального підприємства «Аптека 84» Гостомельської селищної ради 

шляхом ліквідації (відмовити  в ліквідації та оголосити конкурс на заміщення вакантної 

посади ) 

9.Про внесення змін до Правил благоустрою території селища Гостомель, що затверджені 

рішенням Гостомельської селищної ради №464-26-\/ІІ від 21.08.2017 р.  

Про врегулювання земельних відносин; 
10. Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж селища Гостомель Київської області. 

11. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності 

пл. 3,8972, яка перебуває в оренді ТОВ «Югаз» по вул. Свято-Покровській, 73-б в сел. Гостомель для 

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку на 10 земельних ділянок. 

12. Про затвердження ПАТ «Київоблгаз» проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки пл. 0,6038 га у 

користування на умовах оренди по вул. Бучанське шосе, 23 в сел. Гостомель. 

13. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду ПАТ 

«Київобленерго»: 

- орієнтовною площею 0,0049га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд передачі 

електричної та теплової енергії під 5-ма опорами ПЛЗ-10 кВ та ТП-10/0,4 кВ по вул. Південній в селищі Гостомель. 



- орієнтовною площею 0,0072га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд передачі 

електричної та теплової енергії під 8-ма опорами ПЛЗ-10 кВ та ТП-10/0,4 кВ по вул. Б. Хмельницького в селищі 

Гостомель. 

14. Про продовження  договору оренди земельної ділянки в селищі Гостомель: : 

-пл. 0,0090 га по вул. Остромирській (раніше вул. Радгоспна), 2-б  терміном на 5 років  гр. Клименко Н.В. 

15. 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 

Концерну «Титан» площею 3,1506га в селищі Гостомель. 

16. Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради №607-35-VІІ від 22.03.2018 року «Про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки» по вул. Дніпровській, 

43-б в сел. Гостомель на ім’я Суховик І.М., в зв’язку з існуючої вже адресою. 

17. Про відміну рішення Гостомельської селищної ради :  

-№254-13-VІІ від 20.10.2016 року «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки» гр. Кулаковському В.П. для ведення особистого селянського господарства по вул. 1-го 

Травня, 16-в в сел. Гостомель. 

-№293-12-VІ від 18.11.2011 року «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки» гр. Пархоменко М.В. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Озерній, 26 в сел. Гостомель 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд: 

№ ПІБ Адреса проживання Адреса земельної ділянки Площа, 

га 

1 Кулаковський 

 Василь Петрович 

сел. Гостомель , вул. 

Кімерська, 46 

сел. Гостомель,вул. 1-го Травня, 

16-в 

0,0500 

2 Зоря Марія Миколаївна сел. Гостомель,  вул. 

Ювілейна, 31 

сел. Гостомель ,вул. Озерна, 26 0,0900 

3 Білик В’ячеслав 

Леонідович 

сел. Гостомель ,вул. Ярова, 34 сел. Гостомель , вул. Вишнева 0,0491 

4 Богдан Юрій 

Михайлович 

сел. Гостомель, вул. Ювілейна, 

42 

сел. Гостомель, вул. 

Дніпровська 

0,0347 

5 Богдан Юлія 

Анатоліївна 

сел. Гостомель, вул. Ювілейна, 

42 

сел. Гостомель, вул. 

Дніпровська 

0,0438 

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

будівництва індивідуальних гаражів: 

№ ПІБ Адреса проживання Адреса земельної 

ділянки 

Площа, га 

1 Яцук Роман Миколайович сел. Гостомель, вул. Рекунова, 9-а 

кв. 1 

вул. Рекунова, 9-

г/гар.№22 

0,0063 

2 Кислицька Ксенія 

Миколаївна 

сел. Гостомель, вул. Рекунова, 7 

кв. 9 

вул. Рекунова, 7-

а/гар.№38 

0,0029 

3 Власенко Олександр 

Миколайович 

сел. Гостомель, вул. Озерна, 10 вул. Рекунова, 7-а/гар.№ 

2 

0,0035 

4 Панченко Олександр 

Анатолійович 

сел. Гостомель,вул. Рекунова, 9-а 

кв. 30 

вул. Рекунова, 7-

а/гар.№7 

0,0031 

5 Тіток Ольга Петрівна сел. Гостомель,вул. Рекунова, 9 

кв. 58 

вул. Рекунова, 9-

г/гар.№19 

0,0029 

6 Конюшок Наталія 

Миколаївна 

сел. Гостомель, вул. Рекунова, 9-а 

кв. 40 

вул. Рекунова, 9-

г/гар.№40 

0,0026 

7 Метельська Тетяна Сергіївна сел. Гостомель,вул. Рекунова, 9 вул. Рекунова, 9- 0,0100 



кв. 19 г/гар.№11 

8 Денисенко Наталія Василівна сел. Гостомель, вул. Рекунова, 9-а 

кв. 37 

вул. Рекунова, 9-

г/гар.№39 

0,0027 

9 Савенок Петро Сергійович сел. Гостомель, вул. Рекунова, 9 

кв. 7 

вул. Рекунова, 9-г/гар.№ 

35 

0,0032 

1

0 

Неровня Владислав 

Олексійович 

сел. Гостомель, вул. Рекунова, 9-а 

кв. 31 

вул. Рекунова, 9-

г/гар.№16 

0,0056 

1

1 

Ярмаченко Наталія Василівна сел. Гостомель, вул. Рекунова, 9 

кв. 75 

вул. Рекунова, 9-

г/гар.№31 

0,0034 

1

2 

Борисюк Андрій Іванович сел. Гостомель, вул. Рекунова, 9 

кв. 1 

вул. Рекунова, 9-

г/гар.№28 

0,0082 

1

3 

Мильчик Наталя Олександрівна сел. Гостомель, вул. Рекунова, 7 

кв. 16 

вул. Рекунова,7-

а/гар.№21 

0,0026 

1

4 

Смолянчук Ольга Олегівна сел. Гостомель, вул. Рекунова, 9 

кв. 16 

вул. Рекунова, 9-

г/гар.№27 

0,0047 

1

5 

Головко Валерій Борисович сел. Гостомель, вул. Ярова, 160 вул. Рекунова, 9-

г/гар.№29-а 

0,0035 

20. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність:   

№ ПІБ Адреса земельної ділянки Площа га 

1. Черевко Анатолій Павлович сел. Гостомель, вул. Солов’їна, 98 0,0513 

2 Бойко Олексій Павлович сел. Гостомель, вул. Солов’їна, 16 0,1000 

3 Луцький Петро Володимирович сел. Гостомель, вул. Солов’їна, 14 0,1000 

4 Матусяк Ольга Іванівна сел. Гостомель, вул. Солов’їна, 112 0,1004 

5 Людвіченко Тетяна Василівна сел. Гостомель, в р-ні вул. Польової, діл.№7-

а 

0,1129 

6 Горбенко Андрій Валерійович сел. Гостомель, пров. Ювілейний, 20 0,0800 

7 Косюк Юрій Анатолійович сел. Гостомель, вул. Дачна, 43 0,2761 

8 Лановенко Олег Олександрович сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 3-

д/гараж №3 

0,0036 

9 Петрук Олена Андріївна сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 3-

д/гараж №5 

0,0028 

1

0 

Петрук Андрій Григорович сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 3-

д/гараж №4 

0,0028 

1

1 

Любар Марина Віталіївна сел. Гостомель, вул. Кулішова, 24-а 0,0946 

1

2 

Тимофеєва Ірина Миколаївна сел. Гостомель, вул. Черняхівського, б/н 0,0500 

 

 

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

№

  

ПІБ Адреса земельної ділянки Площа, 

га 

 

1 Сліпець Тетяна Петрівна сел. Гостомель,  

вул. Свято-Покровська, 298-а 

0,1075 Зміна з ОСГ 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 Грицик Сергій Олегович сел. Гостомель, вул. Садова, 18 

(с/т «Прогрес») 

0,0505 Зміна з колективного 

садівництва на БОЖБ 

6 Гаврилюк Богдан 

Андрійович 

сел. Гостомель 

вул. Мисливська, 24 

0,1250 Зміна з БОЖБ на 

БОБЖБ з об’єктами 

торгово-розважальної 

та ринкової 

інфраструктури 
22. Про призупинення дії містобудівних умов до моменту погодження радою проекту забудови  

Результати поіменного голосування 

 

 

№ 

 

 

ПІБ депутата  
1. 1.1. 2. 3. 4. 5. 5.1. 

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

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

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

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

5 Дудник Н.Ю. відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня 

6 Жабченко С.А. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

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 утрим за за за за за 

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

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

12 Марчук Ю.В. за утрим за за не голосує відсутній відсутній 

13 Матусяк О.І. за за за за за за за 

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

15 Мовчун Т.М. за за за за за за за 

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

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

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

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

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

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         

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

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

  «За»  -18 «За»  -11 «За»  -21 «За»  -18 «За»  -16 «За»  -20 «За» - 18 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результати поіменного голосування 

 

 

№ 

 

 

ПІБ депутата  
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

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

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

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

4 Дубас В.В. проти за за за за за за 

5 Дудник Н.Ю. відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня 

6 Жабченко С.А. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

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. утрим за за за за за за 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

25         

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

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

  «За»  -2 «За»  -22 «За»  -22 «За»  -22 «За»  -22 «За»  -21 «За»  -22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результати поіменного голосування 

 

 

№ 

 

 

ПІБ депутата  
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 

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 Дудник Н.Ю. відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня 

6 Жабченко С.А. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

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 утрим за утрим за за не голосує 

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

12 Марчук Ю.В. відсутній відсутній за відсутній за за за 

13 Матусяк О.І. за за за за за за за 

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

15 Мовчун Т.М. за за за за за за за 

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

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

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 утрим за утрим за за не голосує 

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

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

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

24 Чемерис С.В. за за за за за за за 

25         

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

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

  «За»  -21 «За»  -15 «За»  -21 «За»  -17 «За»  -20 «За»  -21 «За»  -19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Результати поіменного голосування 

 

 

№ 

 

 

ПІБ депутата  
20. 21. 22. 

1 Прилипко Ю.І. за за за 

2 Гамарник Р.І. за за відсутній 

3 Діденко В.М. за утрим за 

4 Дубас В.В. за утрим за 

5 Дудник Н.Ю. відсутня відсутня відсутня 

6 Жабченко С.А. відсутній відсутній відсутній 

7 Кислиця О.В. за за за 

8 Коваленко Р.В. за утрим за 

9 Лінчук Ж.В. за утрим за 

10 Мамчур О.Д. за за за 

11 Мамчур С.О. за за відсутній 

12 Марчук Ю.В. за утрим за 

13 Матусяк О.І. не голосує утрим за 

14 Мілевська З.П. відсутня відсутня відсутня 

15 Мовчун Т.М. за утрим за 

16 Паламарчук О.В. відсутній відсутній відсутній 

17 Поповичук О.М. відсутній відсутній за 

18 Прилипко О.Ю. за за за 

19 Скрябін С.М. за утрим за 

20 Смолянчук О.О. за за за 

21 Товстоног О.П. за відсутній відсутній 

22 Туровський А.А. за утрим за 

23 Філіпчук В.В. за за за 

24 Чемерис С.В. за за за 

25     

26 Чорна О.В. за утрим за 

27 Шальман Т.М. за за за 

  «За»  -20 «За»  -10 «За»  -19 

 

Лічильна комісія : Туровський А.А., Коваленко Р.В., Лінчук Ж.В. 

 

 

Сесію закрито 

 


