
 
ТРИДЦЯТА  СЕСІЯ СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ  

від  16 листопада  2017 р. 

І засідання  

1. Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету за 9 місяців 2017 року 

2. Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №285-15-VII від 23 грудня 2016 

року  «Про бюджет селища Гостомель на 2017 рік» 

3. Про прийняття в комунальну власність територіальної громади селища Гостомель 

нежитлового приміщення №164 в будинку 73-д по вулиці Свято-Покровська в селищі 

Гостомель  Київської області   

4.  Про виділення матеріальної допомоги     

5. Про облаштування засобу примусового зниження швидкості та автобусної зупинки «На 

вимогу» по вулиці Богдана Хмельницького 

 «Про врегулювання земельних відносин» 
6. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою Ірпінській філії по експлуатації газового 

господарства ВАТ «Київоблгаз» для розміщення і експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель і споруд по 

вул. Бучанське шосе,23  в селищі Гостомель. 

 

7. Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради: 

- №897-47-VІ від 25 вересня 2014 р.«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки» гр. Лещенку В.В. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд по вул. Садовій, 53-а в селищі Гостомель, а саме змінити площу з 0,0268 га на 0,0373 га. 

- №928-49-VІвід 27 листопада 2014 року«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки» гр. Лановенку О.О. для будівництва індивідуального гаража по вул. Свято-Покровська 

(раніше вул. Леніна), 3-д гараж №3 в селищі Гостомель, а саме змінити площу з 0,0024 га на 0,0036 га. 

- №928-49-VІвід 27 листопада 2014 року«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки» гр. Петрук А.Г. для будівництва індивідуального гаража по вул. Свято-Покровська (раніше 

вул. Леніна), 3-д гараж №4 в селищі Гостомель, а саме змінити площу з 0,0024 га на 0,0028 га. 

- №928-49-VІвід 27 листопада 2014 року«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки» гр. Петрук О.А. для будівництва індивідуального гаража по вул. Свято-Покровська (раніше 

вул. Леніна), 3-д гараж №5 в селищі Гостомель, а саме змінити площу з 0,0024 га на 0,0028 га. 

 

8. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки площею 0,0080 га по вул. Свято-Покровській, 17-д 

в селищі Гостомель терміном на 5 років на ім’я Ісрафілової В.М. 

 

9. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення в оренду ПАТ «Київобленерго» 

терміном на 49 років земельної ділянки площею 0,0022га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії (під ТП-10/0,4 кВ) по вул. 1 Травня в селищі 

Гостомель. 

 

10. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ПАТ по 

газопостачанню та газифікації «Київоблгаз» в оренду терміном на 5 років площею 0,6038 га для розміщення та 

експлуатації, основних, підсобних і допоміжних  будівель та споруд  технічної інфраструктури по вул. Бучанське шосе,23 

в селищі Гостомель. 

 

11. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВ 

«Зовнішньоторговельна виробничо-комерційна фірма «РКЦ» в оренду терміном на 5 років площею 0,0400 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Бучанське шосе, 20-є в селищі Гостомель. 

 

12. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності орієнтовною площею 0,2700га для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти (будівництво 

дитячого садка та школи І-ІІ ступенів) по вул.Остромирській,37-б в селищі Гостомель. 

 

13. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) комунальної власності, яка перебуває в оренді ТОВ «ЮГАЗ» площею 



3,8972га для будівництва житлових будинків по вул.Свято-Покровська,73-б в селищі Гостомель (в зв’язку зі зміною 

конфігурації без зміни площі). 

 

14. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) комунальної власності  площею 0,3904га для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти по вул.Свято-Покровська,73-є в селищі Гостомель (в зв’язку зі зміною конфігурації без зміни 

площі). 

15. 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 

1 Оришкевич  Наталія Василівна сел. Гостомель, вул. Ярова, 61 сел. Гостомель, вул. Ярова, 253-а 0,0966 

2 Терентьєва Євгенія Олегівна сел. Гостомель, вул.Центральна,1 сел. Гостомель, вул. Центральна,1-к 0,0614 

3 Сергієнко Олена Іванівна сел. Гостомель, вул. Дніпровська, 34 сел. Гостомель, вул. Озерна, 32-Б 0,1366 

4 Литвин Наталія Анатоліївна сел. Гостомель,  

вул. Ново-Заводська, 36 

сел. Гостомель,  

вул. Ново-Заводська, 36-а 

0,0348 

 

16. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуальних 

гаражів: 

№ ПІБ Адреса проживання Адреса земельної ділянки Площа, га 

1 Коба Олександра 

Іллівна 

сел. Гостомель. 

вул. Свято-Покровська,13-а 

сел. Гостомель, 

вул.Свято-Покровська,13-б 

0,0100 

2 Каряка Олексій 

Сергійович 

сел. Гостомель, 

вул. Проскурівська,1, кв.34 

сел. Гостомель, 

вул. Проскурівська,1-г 

0,0035 

3 Курінний Павло 

Петрович 

сел. Гостомель, 

вул.Б.Хмельницького,2-а, кв.16 

сел. Гостомель, 

вул. Б.Хмельницького,2-а  

0,0037 

4 Шевченко Петро 

Михайлович 

сел. Гостомель, 

вул. Проскурівська, 10 кв. 28 

сел. Гостомель, 

вул. Остромирська,63-ш 

0,0053 

 

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

 

№ 

ПІБ Адреса земельної ділянки Площа, га 

1. Яремчук Сергій Васильович сел. Гостомель, вул. Виноградна, 6 0,0856 

2 Вінярський Тарас Броніславович сел. Гостомель, вул. Залізнична, 18 0,1000 

3 Коломієць Олександр Іванович сел. Гостомель, вул. Дніпровська, 125-б 0,0325 

4 Онащенко Юрій Миколайович сел. Гостомель, вул. Городня, 7 0,0502 

5 Саранюк Валентина Дмитрівна сел. Гостомель, вул. Зарічна, 16 0,0487 

6 Мусійчук Марія Михайлівна сел. Гостомель, вул. Залізнична, 42 0,1000 

7 Мокляк Василь Миколайович сел. Гостомель, вул. Виноградна, 5 0,0500 

8 Коваленко Світлана Василівна сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 360-д 0,1000 

9 Мурадян Аркадій Алікович сел. Гостомель, вул. Залізнична, 2 0,1000 

10 Терещенко Юлія Євгенівна сел. Гостомель, вул. Берегова, 1-а 0,0483 

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

12 Кочур Анна Анатоліївна сел. Гостомель, вул. Залізнична, 25 0,1000 

13 Дебела Ірина Вікторівна сел. Гостомель, вул. Залізнична, 34 0,1000 

14 Дебела Тетяна Василівна сел. Гостомель, вул. Залізнична, 39 0,1000 

15 Захарчук Ганна Павлівна сел. Гостомель, вул. Абрикосова, 25-б 0,0700 

16 Петровський Олександр Валерійович сел. Гостомель, вул. Лугова, 37-а 0,0460 

17 Ющук Ганна Яківна сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 360-е 0,1000 

18 Кузьменко Галина Степанівна сел. Гостомель, вул. Залізнична, 14 0,1000 

19 Рудницька Валентина Олексіївна сел. Гостомель, вул. Абрикосова, 5 0,0585 

 

18. 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. Статкевич Ірина Олександрівна сел. Гостомель, вул. Кулішова, 13 0,0808 

2. Тищенко Павло Петрович сел. Гостомель, вул. Ірпінська, 7 0,1019 

3. Губерненко Ірина Олександрівна сел. Гостомель, вул. Ярова, 81 0,0932 

4. Свищенко Ганна Іванівна 

Свіщенко Сергій Валерійович 

сел. Гостомель,  

вул. Ватутіна, 17 

0,1500 

 

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



№  ПІБ Адреса земельної ділянки Площа, га 

1. Ангел Іван Ярославович сел. Гостомель, пров. Ювілейний, 2-в 0,1000 

2. Ангел Іван Ярославович сел. Гостомель, пров. Ювілейний, 2-г 0,1000 

 
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 

1 Смолянчук Ольга Олегівна сел. Гостомель, вул. Рекунова,9 кв.16 сел. Гостомель, вул. Озерна,1-б 0,06 

Результати поіменного голосування 

 

 

№ 

 

 

ПІБ депутата  
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1 Прилипко Ю.І. за за за за за за за 

2 Гамарник Р.І. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

3 Діденко В.М. за за за за за за  за 

4 Дубас В.В. за за за за за за  за 

5 Дудник Н.Ю. за за за за за за  за 

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

7 Кислиця О.В. за за за за за за за 

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

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. за за за за за за за 

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

15 Мовчун Т.М. за за за за за за за 

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

17 Поповичук О.М.  проти  утрим  за  за  за  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»  -22 «За» - 22 «За» - 23 «За» - 23 «За» - 23 «За» - 23 «За» - 23 

 

 

№ 

 

 

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. за за за за за за  за 

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  за за   за за  за  за 

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



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

13 Матусяк О.І. за за за за за за за 

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

15 Мовчун Т.М. за за за за за за за 

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

17 Поповичук О.М.  за  за  за  за  за  проти  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»  -23 «За» - 23 «За» - 23 «За» - 22 «За» - 23 «За» - 21 «За» - 23 

 

 

№ 

 

 

ПІБ депутата  
15. 16. 17. 18. 19. 20. 

1 Прилипко Ю.І. за за за за за за 

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

3 Діденко В.М. за за за за за за 

4 Дубас В.В. за за за за за утрим 

5 Дудник Н.Ю. за за за за за утрим 

6 Жабченко С.А. за за за за за за 

7 Кислиця О.В. за за за за за за 

8 Коваленко Р.В. за за не голосував за за за 

9 Лінчук Ж.В. за за за за за за 

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

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

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

13 Матусяк О.І. за за за за за за 

14 Мілевська З.П. за за за за за за 

15 Мовчун Т.М. за за за за за за 

16 Паламарчук О.В. за за за за за за 

17 Поповичук О.М.  за  за не голосував  не голосував не голосував за 

18 Прилипко О.Ю. за за за за за за 

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

20 Смолянчук О.О. за за за за за   не голосує 

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

22 Туровський А.А. за за за за за за 

23 Філіпчук В.В. за за за за за за 

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

25 Черінська Н.В. за за за за за за 

26 Чорна О.В. за за за за за за 

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

  «За»  -23 «За» - 23 «За» - 21 «За» - 21 «За» - 21 «За» - 20 

Склад лічильної комісії :  Туровський А.А., Діденко В.М., Черінська Н.В. 

 

 

 
 

 

 



ТРИДЦЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

(ІІ засідання) 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ  
від  23 листопада  2017 р. 

1. Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №285-15-VII  

      від 23.12. 2016 року  «Про бюджет селища Гостомель на 2017 рік» 

2. Про створення та затвердження Статуту  комунального підприємства 

    «Гостомельська варта» Гостомельської селищної ради 

3. Про плату за користування земельними ділянками до моменту укладення договорів оренди на     

території селища Гостомель 

 «Про врегулювання земельних відносин» 
4. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки: 

№ ПІБ Адреса земельної ділянки Площа, га 

1 Бойко Ірина Миколаївна сел. Гостомель, вул. Леонтовича,58 0,0280 

 

Результати поіменного голосування 

 

 

№ 

 

 

ПІБ депутата  
1. 2. 3. 4. 

1 Прилипко Ю.І.  не голосує за за за 

2 Гамарник Р.І. відсутній відсутній відсутній відсутній 

3 Діденко В.М. за за за за 

4 Дубас В.В. за утрим за за 

5 Дудник Н.Ю. за за за за 

6 Жабченко С.А. відсутній відсутній відсутній відсутній 

7 Кислиця О.В. не голосує за за за 

8 Коваленко Р.В. за утрим за за 

9 Лінчук Ж.В. відсутня відсутня відсутня відсутня 

10 Мамчур О.Д.  за  за за   за 

11 Мамчур С.О. відсутній відсутній відсутній відсутній 

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

17 Поповичук О.М. відсутній проти утрим  за 

18 Прилипко О.Ю. за проти за за 

19 Скрябін С.М. відсутній відсутній відсутній відсутній 

20 Смолянчук О.О. за за за за 

21 Товстоног О.П.  за за  за  за 

22 Туровський А.А. за утрим за за 

23 Філіпчук В.В. відсутній відсутній відсутній відсутній 

24 Чемерис С.В. відсутній відсутній відсутній відсутній 

25 Черінська Н.В. за за за за 

26 Чорна О.В. за за за за 

27 Шальман Т.М.  за  за  за  за 

  «За»  -16 «За» - 13 «За» - 17 «За» - 19 

 

Склад лічильної комісії :  Туровський А.А., Діденко В.М., Черінська Н.В. 

 

Засідання 30 сесії закрито 
 

 

 



ТРИДЦЯТА   СЕСІЯ   СЬОМОГО   СКЛИКАННЯ 
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 29  сесії  

Гостомельської селищної ради \/ІІ скликання  :                                                 
 

ПРОТОКОЛ   СЕСІЇ : 

Протокол сесії 

16 листопада  2017 р. 

23 листопада  2017 р. 
 

1. Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету за 9 місяців 2017 р. 

Рішення № 506-30-VІІ   по даному питанню додається  

2. Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №285-15-VII  

 від 23.12. 2016 року  «Про бюджет селища Гостомель на 2017 рік» 

Рішення № 507-30-VІІ   по даному питанню додаються (2 рішення ) 

3. Про прийняття в комунальну власність територіальної громади селища Гостомель 

нежитлового приміщення №164 в будинку 73-д по вулиці Свято-Покровська в селищі Гостомель  

Київської області   

Рішення № 508-30-VІІ   по даному питанню додається  
4. Про надання матеріальної допомоги 

Рішення № 509-30-VІІ   по даному питанню додається  
5. Про облаштування засобу примусового зниження швидкості та автобусної зупинки «На вимогу» по 

вулиці Богдана Хмельницького 

Рішення № 510-30-VІІ   по даному питанню додається   

6.«Про врегулювання земельних відносин» 

ВИРІШИЛИ:  

Рішення № 511-30-VІІ  «Про надання дозволу на розроблення  проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» на ім’я : гр. Сергієнко О.І., Литвин Н.А., Терентьєвої Є.О., Оришкевич 

Н.В., Смолянчук О.О.    

Рішення № 512-30-VІІ  «Про припинення права постійного користування земельною ділянкою 

Ірпінській філії по експлуатації газового господарства ВАТ «Київоблгаз» по вулиці Бучанське шосе в 

селищі Гостомель»   

Рішення № 513-30-VІІ  «Про внесення змін до рішень Гостомельської селищної ради» на ім’я : гр. 

Петрук А.Г., Лановенка О.О., Петрук  О.А., Лещенка В.В.   

Рішення № 514-30-VІІ  «Про поновлення терміну дії договору оренди земельної ділянки за адресою : 

вул. Свято-Покровська,17-д (колишня Леніна) в селищі Гостомель» на ім’я : ФОП Ісрафілова В.М.   

Рішення № 515-30-VІІ  «Про надання дозволу на розроблення  проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у користування» на ім’я : ПрАТ «Київобленерго»   

Рішення № 516-30-VІІ  «Про надання дозволу на розроблення  проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у користування» на ім’я : ПАТ по газопостачанню та газифікації «Київоблгаз»   

Рішення № 517-30-VІІ  «Про надання дозволу на розроблення  проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у користування» на ім’я : ТОВ «Зовнішньоторговельна виробничо-комерційна фірма 

«РКЦ»»   

Рішення № 518-30-VІІ  «Про надання дозволу на розроблення  проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у комунальну власність для будівництва закладів освіти»  

Рішення № 519-30-VІІ  «Про надання дозволу на розробку  технічної документації із  землеустрою 

щодо встановлення  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)» на ім’я : ТОВ «ЮГАЗ»   

Рішення № 520-30-VІІ  «Про надання дозволу на розробку  технічної документації із  землеустрою 

щодо встановлення  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва закладів освіти »   

Рішення № 521-30-VІІ  «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення 

земельної ділянки» на ім’я : гр.  Бойко І.М. (по вул.Леонтовича,58)  

Рішення № 522-30-VІІ  «Про надання дозволу на розроблення  проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів» на ім’я : гр. Коби О.І., 

Шевченка П.М., Курінного П.П., Каряці О.С.    



Рішення № 523-30-VІІ  «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність» на ім’я : гр. Захарчук Г.П., Дебелої І.В., Яремчука С.В., Мокляка В.М., Петровського О.В., 

Ющук Г.Я., Саранюк В.Д., Мусійчук М.М., Кузьменко Г.С., Вінярського Т.Б., Коломійця О.І., 

Онащенка Ю.М., Дебелої Т.В., Рудницької В.О., Коваленко С.В., Терещенко Ю.Є., Мурадяна А.А. 

Рішення № 524-30-VІІ  «Про затвердження технічної документації із  землеустрою щодо встановлення  

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)» на ім’я : гр.  Губерненко І.О., Свищенко Г.І. та 

Свищенка С.В., Тищенка П.П., Статкевич І.О.   

Рішення № 525-30-VІІ  «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення 

земельної ділянки» на ім’я : гр.  Ангел І.Я. (по пров.Ювілейний,2-г та 2-в)  

7. Про плату за користування земельними ділянками до моменту укладення договорів оренди на     

території селища Гостомель 

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

ВИРІШИЛИ: Рішення № 526-30-VІІ    

 

СЕСІЮ  ЗАКРИТО. 

 

 

Головуючий                                              Ю.І. Прилипко 

                                       Гостомельський  селищний голова 

                                                                              

Секретаріат :                                             

                                                                   Кислиця О.В., Чорна О.В. 

                                                                   Депутати Гостомельської селищної  ради 
 

 


