
 

 
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА   СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ  

від  21 грудня  2017 р. 

 

1. Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів   

Гостомельської селищної ради на 2018 рік. 

2. Про бюджет селища Гостомель на 2018 рік. 

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

комітету. 

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

фізичної культури і спорту на 2018 рік. 

5. Про затвердження штатного розпису на 2018 рік. 

6. Про затвердження програм місцевого значення селища Гостомель на 2018 рік 

7. Про затвердження програми соціально – економічного і культурного розвитку  селища 

Гостомель на 2018 рік. 

8. Про внесення змін в рішення Гостомельської селищної ради №286-16-\/ІІ від 23.12.2016 р. «Про 

затвердження селищної комплексної програми соціальної підтримки сімей учасників АТО, 

сімей поранених, загиблих військовослужбовців та учасників АТО і вшанування пам’яті 

загиблих на 2018 рік » 

9. Про прийняття-передачу нерухомого майна з балансу КП «УЖКГ»Гостомель на баланс 

Гостомельської селищної ради з подальшою передачею на баланс ПрАТ «Київобленерго» 

10. Про передачу нерухомого майна з балансу Гостомельської селищної ради на баланс ПрАТ 

«Київобленерго» 
Доповідає : Закревська А.В.  –   начальник відділу обліку та звітності 

11. Звіт  про роботу та прийняті рішення  виконавчим  комітетом Гостомельської селищної ради 

у другому півріччі 2017 р. 

12. Про внесення змін до кількісного та персонального складу виконавчого комітету 

Гостомельської селищної ради \/ІІ скликання. 

Доповідає : Чернуха В.В.  –   начальник юридичного відділу  

 

  «Про врегулювання земельних відносин» 

Доповідають : Лукашевич Є.О.–  головний спеціаліст-землевпорядник  селищної ради 

                          Борисова Л.В. –  головний спеціаліст-архітектор селищної ради 

13. Про надання дозволу ПрАТ «Київобленерго» на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення 20 земельних ділянок у користування на умовах оренди терміном на 49 років для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі 

електричної та теплової енергії, під 19 опорами ПЛЗ-10кВ та ТП-10/0,4кВ, загальною орієнтовною 

площею 0,0115 га по вул. Озерній в селищі Гостомель( 0,0022 га під ТП-10/0,4кВ, та 16 земельних 

ділянок по 0,0004 га, 1 земельна ділянка 0,0008 га, 1 земельна ділянка 0,0010 га, 1 земельна ділянка 

0,0011 га під опорами). 

14. Про надання дозволу ПрАТ «Київобленерго» на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у користування на умовах оренди терміном на 49 років для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі 

електричної та теплової енергії ( під ТП-10/0,4 кВ ) орієнтовною площею 0,0022 га повул.Чернинській 

в селищі Гостомель. 

 

 

 



 

15. Про надання дозволу ПрАТ «Київобленерго» на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у користування на умовах оренди терміном на 49 роківдля 
розміщення, будівництва, експлуатації* та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі 
електричної та теплової енергіїзагальною орієнтовною площею 0,0030 га по вул. Дачній в селищі  
Гостомель, ( 0,0022 га під ТП-10/0,4кВ, та 0,0008 га під опорою). 

16.Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради №495-29-VІІвід 19 жовтня 2017 

р. «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у спільну сумісну 

власність земельної ділянки» гр. Майковій Т.О., Майко Л.Ф. для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Свято-Покровській, 76 в селищі 

Гостомель, а саме змінити площу з 0,0767 га на 0,0941 га, згідно фактичного користування. 

17. Про внесення змін в рішення Гостомельської селищної ради №928-49-VІ від 27 листопада 2014 

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

земельної ділянки» гр. Хлопову М.О. для будівництва індивідуального гаража по вул. Свято-

Покровська (раніше вул. Леніна), 3-д гараж №1 в селищі Гостомель, а саме змінити площу з 0,0024 га 

на 0,0028 га. 

18. Про поновлення терміну дії договору оренди земельної ділянки площею 0,0079 га по вул. Свято-

Покровській (раніше вул. Леніна), 220-а, для обслуговування торгівельного павільйону з автобусною 

зупинкою терміном на 5 років. 

19. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення в постійне 

користування земельних ділянок для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти, а 

саме:  

- Ірпінської ЗШ І-ІІІ ступенів №13 орієнтовною площею 2,4 га по вул. Рекунова, 11-а; 

- ЗШ І-ІІІ ступенів №14 таДНЗ «Первоцвіт» орієнтовною площею 3,4 га по вул. Проскурівська, 15; 

- ЗШ І ступеня №16 орієнтовною площею 0,4 га по вул. Кулішова, 14; 

- ДНЗ №17 «Веселка» орієнтовною площею 1,0 га по вул. Рекунова, 3-б; 

- Центру творчості дітей та юнацтва  

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
ПІБ Адреса проживання Адреса земельної 

ділянки 

Площа, 

га 

Приймаченко Андрій 

Євгенійович 

сел. Гостомель,  

вул. Ювілейна,5 

сел. Гостомель,  

вул. Ювілейна,5-а 

0,1475 

21.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність:   
 

 

№ 

ПІБ Адреса земельної ділянки Площа, га 

1. Жабровець В’ячеслав  Володимирович сел. Гостомель, вул. Виноградна, 29 0,0700 

2 Гиренко Євгенія Адамівна сел. Гостомель, вул. Городня, 14 0,0900 

3 Косько Василь Михайлович  сел. Гостомель, вул. Залізнична, 12 0,1000 

4 Бідаєва Любов Кирилівна сел. Гостомель, вул. Залізнична, 24 0,1000 

5 Примаков Денис В’ячеславович сел. Гостомель, вул. Залізнична, 26 0,1000 

6 Конюхов Василь Володимирович сел. Гостомель, вул. Залізнична, 51 0,1000 

7 Литвинчук Олександр Володимирович сел. Гостомель, вул. Залізнична, 22 0,1000 

8 Саранюк Олександр Миколайович сел. Гостомель, вул. Абрикосова, 13 0,0600 

9 Совєцька Леся Володимирівна сел. Гостомель, вул. Дніпровська, 129-б 0,0300 

10 Гармаш Павліна Василівна сел. Гостомель, вул. Виноградна, 13 0,0600 

11 Голубенко Петро Володимирович сел. Гостомель, вул. Солов’їна, 80 0,0900 

12 Науменко Раїса Сергіївна сел. Гостомель, вул. Солов’їна, 12 0,1001 

13 Мартиненко Валентина Василівна сел. Гостомель, вул. Солов’їна, 76 0,0900 

14 Шешміло Олег Миколайович сел. Гостомель, пров. Ювілейний, 2-а 0,1413 

15 Мамон Людмила Василівна сел. Гостомель, вул. Солов’їна, 94 0,0500 

16 Куракса Володимир Васильович сел. Гостомель, вул. Городня, 26 0,0850 

17 Гуцкало Лідія Григорівна сел. Гостомель, вул. Солов’їна, 108 0,0502 

18 Сидоренко Микола Миколайович сел. Гостомель, вул. Солов’їна, 10 0,1000 

19 Бусел Олександр Сергійович сел. Гостомель, вул. Залізнична, 55 0,0600 

20 Філатова Галина Миколаївна сел. Гостомель, вул. Залізнична, 31 0,1000 



 

22. 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) 

№  ПІБ Адреса земельної ділянки Площа, га 

1. Степнова Л. В., Вовк С. О., Бойко М. О. сел. Гостомель, вул. Південна, 45 0,1500 

2. Захарчук Ганна Павлівна сел. Гостомель,  вул. Свято-Покровська, 120 0,1500 

3 Бархоленко Л. В., Артамонов Аю. В. сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 102 0,0750 

23. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки. 

№  ПІБ Адреса земельної ділянки Площа, га Висновок комісії 

1. Ковбій Катерина Павлівна сел. Гостомель, вул. Ярова, 158-б 0,0800 Зміна з ОСГ на БОЖБ  

2 Бивалін Петро Михайлович сел. Гостомель, вул. Дніпровська,20 0,0735 Зміна з ОСГ на БОЖБ 

3 Мамчур Олег Дмитрович сел. Гостомель, пров. Джерельний, 9 0,1200 Зміна з ОСГ на БОЖБ 

4 Мамчур Олег Дмитрович сел. Гостомель, пров. Джерельний, 11 0,1200 Зміна з ОСГ на БОЖБ 

5 Мамчур Олег Дмитрович сел. Гостомель, пров. Джерельний, 19 0,1200 Зміна з ОСГ на БОЖБ 

6 Мамчур Олег Дмитрович сел. Гостомель, пров. Джерельний, 7 0,1200 Зміна з ОСГ на БОЖБ 

7 Мамчур Олег Дмитрович сел. Гостомель, пров. Джерельний, 15 0,1200 Зміна з ОСГ на БОЖБ 

8 Мамчур Олег Дмитрович сел. Гостомель, пров. Джерельний, 17 0,1200 Зміна з ОСГ на БОЖБ 

9 Мамчур Олег Дмитрович сел. Гостомель, пров. Джерельний, 13 0,1200 Зміна з ОСГ на БОЖБ 

10 Голубенко Михайло Петрович сел. Гостомель, вул. Дніпровська, 43-в 0,0800 Зміна з ОСГ на БОЖБ 

11 Пирч Світлана Анатоліївна сел. Гостомель, вул. Рекунова,3-г 0,0350 Зміна з ОСГ на промисловість 

(котельня) 

12 РудькоАдоліна Петрівна сел. Гостомель,  

вул. Свято-Покровська, 322 

0,1122 Зміна з БОЖБ на торгівлю 

13 РудькоАдоліна Петрівна сел. Гостомель,  

вул. Свято-Покровська, 322-б 

0,1309 Зміна з БОЖБ на торгівлю 

24. Про мораторій на виділення земельних ділянок під будівництво (по колективному зверненню громади 

селища Гостомель  та  відповідно до подання депутата Шальман Т.М.) 

 

 

СЕСІЮ ЗАКРИТО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результати поіменного голосування 

 
 

 

 

№ 

 

 

ПІБ депутата  
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

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

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

7 Кислиця О.В. за за не голосує за не голосує 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   за   за   за 

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

12 Марчук Ю.В. за за за за за за за 

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

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

15 Мовчун Т.М. за за за за за за 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 не голосує за не голосує за за 

19 Скрябін С.М. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

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

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

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 

  «За»  -20 «За» - 20 «За»  -16 «За» - 20 «За»  -16 «За» - 20 «За»  -20 

 

Лічильна комісія : Прилипко О.Ю., Мовчун Т.М., Філіпчук В.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 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. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

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   за   за   за 

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

12 Марчук Ю.В. за за за за за за за 

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

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

15 Мовчун Т.М. за за за за за за за 

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

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

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

19 Скрябін С.М. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

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

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

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 

  «За»  -20 «За» - 20 «За»  -20 «За» - 20 «За»  -19 «За» - 20 «За»  -20 

 

Лічильна комісія : Прилипко О.Ю., Мовчун Т.М., Філіпчук В.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 утрим за за 

4 Дубас В.В. за за за за утрим за за 

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

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. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19 Скрябін С.М. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

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

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

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

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

24 Чемерис С.В. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

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 

  «За»  -20 «За» - 20 «За»  -20 «За» - 20 «За» - 10 «За» - 17 «За»  -19 

 

Лічильна комісія : Прилипко О.Ю., Мовчун Т.М., Філіпчук В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результати поіменного голосування 

 
 

 

 

№ 

 

 

ПІБ депутата  
22. 23. 24. 

1 Прилипко Ю.І. за за за 

2 Гамарник Р.І. відсутній відсутній відсутній 

3 Діденко В.М. за за за 

4 Дубас В.В. за за за 

5 Дудник Н.Ю. за за за 

6 Жабченко С.А. відсутній відсутній відсутній 

7 Кислиця О.В. за за за 

8 Коваленко Р.В. відсутній відсутній відсутній 

9 Лінчук Ж.В. за за за 

10 Мамчур О.Д.   за   не голосує   за 

11 Мамчур С.О. відсутній відсутній відсутній 

12 Марчук Ю.В. за за за 

13 Матусяк О.І. відсутня відсутня відсутня 

14 Мілевська З.П. за за за 

15 Мовчун Т.М. за за за 

16 Паламарчук О.В. за за за 

17 Поповичук О.М. за за за 

18 Прилипко О.Ю. за за за 

19 Скрябін С.М. відсутній відсутній відсутній 

20 Смолянчук О.О. за за за 

21 Товстоног О.П. за за за 

22 Туровський А.А. за за за 

23 Філіпчук В.В. за за за 

24 Чемерис С.В. відсутній відсутній відсутній 

25 Черінська Н.В. за за за 

26 Чорна О.В. за за за 

27 Шальман Т.М. за за за 

  «За»  -20 «За» - 19 «За»  -20 

 

Лічильна комісія : Прилипко О.Ю., Мовчун Т.М., Філіпчук В.В. 

 

 

СЕСІЮ  ЗАКРИТО. 

 

Головуючий                                                      Ю.І. Прилипко 

                                                   Гостомельський  селищний голова 

                                                                              

Секретаріат :                                             

                                                                   Кислиця О.В., Чорна О.В. 

                                                                   Депутати Гостомельської селищної  ради 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 32 сесії  

Гостомельської селищної ради \/ІІ скликання від 21 грудня 2017 р. :                                                 
 

ПРОТОКОЛ   СЕСІЇ : 

 

1. Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів   

Гостомельської селищної ради на 2018 рік. 

Рішення № 529-32-VІІ    

2. Про бюджет селища Гостомель на 2018 рік. 

Рішення № 530-32-VІІ    

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

комітету. 

Рішення № 531-32-VІІ    

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

фізичної культури і спорту на 2018 рік. 

Рішення № 532-32-VІІ    

5. Про затвердження штатного розпису на 2018 рік. 

Рішення № 533-32-VІІ    

6. Про затвердження програм місцевого значення селища Гостомель на 2018 рік 

Рішення № 534-32-VІІ    

7. Про затвердження програми соціально – економічного і культурного розвитку  селища 

Гостомель на 2018 рік 

Рішення № 535-32-VІІ    

8. Про внесення змін в рішення Гостомельської селищної ради №286-16-\/ІІ від 23.12.2016 р. «Про 

затвердження селищної комплексної програми соціальної підтримки сімей учасників АТО, 

сімей поранених, загиблих військовослужбовців та учасників АТО і вшанування пам’яті 

загиблих на 2018 рік » 

Рішення № 536-32-VІІ    

9. Про прийняття-передачу нерухомого майна з балансу КП «УЖКГ»Гостомель на баланс 

Гостомельської селищної ради з подальшою передачею на баланс ПрАТ «Київобленерго» 

Рішення № 537-32-VІІ    

10. Про передачу нерухомого майна з балансу Гостомельської селищної ради на баланс ПрАТ 

«Київобленерго» 

Рішення № 538-32-VІІ    

11. Звіт  про роботу та прийняті рішення  виконавчим  комітетом Гостомельської селищної ради 

у другому півріччі 2017 р 

Рішення № 539-32-VІІ    

12. Про внесення змін до кількісного та персонального складу виконавчого комітету 

Гостомельської селищної ради \/ІІ скликання. 

Рішення № 540-32-VІІ    

13.  «Про врегулювання земельних відносин» 

ВИРІШИЛИ:  

Рішення № 541-32-VІІ «Про надання дозволу ПрАТ «Київобленерго» на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення 20 земельних ділянок у користування на умовах оренди терміном на 49 років для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та 

теплової енергії» :   

- під 19 опорами ПЛЗ-10кВ та ТП-10/0,4кВ, загальною орієнтовною площею 0,0115 га по вул. Озерній в 

селищі Гостомель ( 0,0022 га під ТП-10/0,4кВ, та 16 земельних ділянок по 0,0004 га, 1 земельна ділянка 

0,0008 га, 1 земельна ділянка 0,0010 га, 1 земельна ділянка 0,0011 га під опорами). 

- під ТП-10/0,4 кВ  орієнтовною площею 0,0022 га по вул.Чернинській в селищі Гостомель. 

- площею 0,0030 га по вул. Дачній в селищі  Гостомель, ( 0,0022 га під ТП-10/0,4кВ, та 0,0008 га під опорою)  

Рішення № 542-32-VІІ «Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради» :  

- «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у спільну сумісну власність 

земельної ділянки» гр. Майковій Т.О., Майко Л.Ф.  

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

ділянки» гр. Хлопову М.О.  



Рішення № 543-32-VІІ «Про поновлення терміну дії договору оренди земельної ділянки площею 0,0079 га 

по вул. Свято-Покровській (раніше вул. Леніна), 220-а, для обслуговування торгівельного павільйону з 

автобусною зупинкою терміном на 5 років» . на ім’я : Свірської Я.М. 

Рішення № 544-32-VІІ  «Про надання дозволу на розроблення  проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» на ім’я : гр. Приймаченко А.Є.   

Рішення № 545-32-VІІ  «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність» на ім’я : гр. Філатової Г.М., Примакова Д.В., Бідаєвої Л.К., Шешміло О.М., Гармаш П.В., 

Конюхова В.В., Мартиненко В.В., Гуцкало Л.Г., Мамон Л.В., Куракси В.В., Гиренко Є.А., Науменко Р.С., 

Бусел О.С., Литвинчука О.В., Жабровця В.В., Голубенка П.В., Сидоренка М.М., Коська В.М., Совєцької 

Л.В., Саранюка  О.М.   

Рішення № 546-32-VІІ  «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення 

земельної ділянки» на ім’я : гр.  Пирч С.А., Мамчур О.Д. (7 рішень), Голубенка М.П., Биваліна П.М., Рудько 

А.П. (2 рішення), Ковбій К.П.  

Рішення № 547-32-VІІ  «Про затвердження технічної документації із  землеустрою щодо встановлення  

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)» на ім’я : гр.  Бархоленко Л.В. та Артамонова А.В., 

Степнової Л.В. та Вовк С.О. та Бойко М.О., Захарчук Г.П.    

Рішення № 548-32-VІІ  «Про встановлення заборони на надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок в районі «Казанка» в селищі Гостомель»      

 

СЕСІЮ  ЗАКРИТО. 

 

Головуючий                                              Ю.І. Прилипко 

                                       Гостомельський  селищний голова 

                                                                              

Секретаріат :                                             

                                                                   Кислиця О.В., Чорна О.В. 

                                                                   Депутати Гостомельської селищної  ради 

 

 

 

 


