
 
 
                                                                                                           

 

 

ШІСТДЕСЯТ ДРУГА  СЕСІЯ  CЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

ПРОТОКОЛ  (І засідання) 

від  30  квітня  2020 року 
 

1. Про внесення змін до рішення  Гостомельської селищної ради №1027-58-VII від 21.12.2019 року «Про 

бюджет селища Гостомель на 2020 рік» (рішення прийнято) 

2. Про надання матеріальної допомоги громадянам селища (рішення прийнято) 

3.Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради №1061-59-VII від 16 січня 2020 року «Про 
затвердження програми місцевого значення селища Гостомель на 2020 рік» (програма поліпшення 

медичного обслуговування населення селища Гостомель) (рішення прийнято) 

4. Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради №1031-58-VII від 21 грудня 2019 року 

«Про затвердження програм місцевого значення селища Гостомель на 2020-2021 роки» (рішення прийнято) 

5. Про затвердження звіту про виконання  бюджету селища Гостомель за І квартал 2020 р. (погодити) 

6. Про безоплатну передачу до комунальної  власності територіальної громади селища Гостомель 

світлофорного об’єкту від гр. Рубан О.П. та Крушельницького В.С. з подальшою передачею на баланс 

КП «УЖКГ «Гостомель» (рішення прийнято)  

7. Про безоплатну передачу світлофорного об’єкту на баланс КП «УЖКГ «Гостомель» (рішення прийнято) 

8. Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради №15-02-VII від 19.11.2020 року «Про 

затвердження складу адміністративної комісії при виконавчому комітеті Гостомельської селищної 

ради \/ІІ скликання та Положення» (рішення прийнято)                                                                                   

9. Про внесення змін та затвердження в новій редакції Статуту комунального підприємства 

«Гостомельські інформаційні технології» Гостомельської селищної ради (рішення прийнято)                     

10. Про надання дозволу військовій частині 3018 Національної гвардії України на використання Герба 

селища Гостомель (рішення прийнято)                                                                                                                  

Про врегулювання земельних відносин  
11.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, яка перебуває в 

комунальній власності Гостомельської селищної   (рішення прийнято)                                                                              

12.Про включення в перелік 5 земельних  ділянок або прав на них, які призначені для продажу на конкурентних 

засадах   (рішення прийнято)                                                                                                                                                          

13.Про внесення змін до рішення ГСР №811-41-\/І від 27.03.2014 р. «Про надання дозволу  КП «Ірпіньводоканал» 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури на період 

експлуатації об’єкту   (рішення прийнято)                                                                                                                                    

14.Про внесення зміни в рішення Гостомельської селищної ради №779-39-\/І від 30.01.2014 р. «Про надання 

дозволу  КП «Ірпіньводоканал» дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 

постійне користування для обслуговування існуючої арт свердловини водонапірної вежі, насосної станції 2-ого  

підйому, існуючих КНС на період експлуатації об’єкту   (рішення прийнято)                                                                        

15.Про відміну рішення Гостомельської селищної ради №1047-58-VІІ від 21.12.2019 року «Про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для будівництва індивідуального 

гаража площею 0,0025  га по вул. Свято-Покровській в сел. Гостомель» (рішення прийнято) 

16.Про надання земельної ділянки площею 0,10 га (кадастровий номер 3210945900:01:001:0026) в оренду строком 

для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури по вул. Свято-Покровській в сел. Гостомель 
(рішення прийнято) 

17.Про дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (вирішено - відмовити) 

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

індивідуального гаража по вул. Остромирська, Свято-Покровська, Мирна, Рекунова  (рішення прийнято) 

19.Про дозвіл  на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства (вирішено - відмовити) 

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

коллективного садівництва СТ «Бучанка», вул.Долинна (рішення прийнято) 

 

 

 

 

 



21.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Баланівська, Вишнева, 

Черняхівського, Ярова, Дніпровська, Південна, Свято-Покровська, Б. Хмельницького, Ярмаркова, Чернинська та 

провул. Соборний  (рішення прийнято) 

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

індивідуального гаража  по вул. Б. Хмельницького (рішення прийнято) 

23.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для  ведення осг по 

вул. Ювілейній, Проскурівській (рішення прийнято) 

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

садівництва ( вирішено -  відмовити) 

25.Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки  з божб на 

багатоквартирне житлове будівництво по вул. Кільцева,4 (рішення не набрало необхідної кількості голосів) 

26.Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки  з божб на 

багатоквартирне житлове будівництво по вул. Варшавська,39 (рішення прийнято) 

27.Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки  з божб на 

багатоквартирне житлове будівництво по вулицям : Мисливська, Б.Ступки сел. Гостомель  (рішення прийнято) 

28.Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки  з осг на божб 
(рішення прийнято) 
29.Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки  з божб на 

промисловість (розміщення та експлуатацію підприємств переробної,машинобудівної та іншої промисловості) по вул. 

Лугова сел. Гостомель (рішення прийнято)  

30.Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки  з божб на 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Садова,2 сел. Гостомель (знято на доопрацювання) 

31.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на  місцевості) по вул. Ярова, вул. Леонтовича сел. Гостомель  (рішення прийнято) 

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 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 Мамчур С.О. за за за за за за за 

10 Марчук Ю.В. за за за за за за за 

11 Матусяк О.І. за за за за за за за 

12 Мілевська З.П. за за за за за за за 

13 Мовчун Т.М. за за за за за за за 

14 Паламарчук О.В. за за за за за за за 

15 Писанка Є.О. за за за за за за за 

16 Поповичук О.М. за за за за за за за 

17 Прилипко О.Ю. за за за за за за за 

18 Скрябін С.М. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

19 Скуратівська Н.Ю. за за за за за за за 

20 Товстоног О.П. за за за за за за за 

21 Туровський А.А. за за за за за за за 

22 Філіпчук В.В. за за за за за за за 

23 Чемерис С.В. за за за за за за за 

24 Чорна О.В. за за за за за за за 

25 Шальман Т.М. за за за за за утрим утрим 

  «За»  -23 «За»  -23 «За»  -24 «За»  -24 «За»  -24 «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. 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 Мамчур С.О. за за за за за за за 

10 Марчук Ю.В. за за за за за за за 

11 Матусяк О.І. за за за за за за за 

12 Мілевська З.П. за за за за за за за 

13 Мовчун Т.М. за за за за за за за 

14 Паламарчук О.В. за за за за за за за 

15 Писанка Є.О. за за за за за за за 

16 Поповичук О.М. за за за за за за за 

17 Прилипко О.Ю. за за за за за за за 

18 Скрябін С.М. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

19 Скуратівська Н.Ю. за за за за за за за 

20 Товстоног О.П. за за за за за за за 

21 Туровський А.А. за за за за за за за 

22 Філіпчук В.В. за за за за за за за 

23 Чемерис С.В. за за за за за за за 

24 Чорна О.В. за за за за за за за 

25 Шальман Т.М. за утрим за за за за за 

  «За»  -24 «За»  -23 «За»  -24 «За»  -24 «За»  -24 «За»  -24 «За»  -24 

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 не голосує 

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 Мамчур С.О. за за за за за за за 

10 Марчук Ю.В. за за за за за за за 

11 Матусяк О.І. за за за за за за за 

12 Мілевська З.П. за за за за за за за 

13 Мовчун Т.М. за за за за за за за 

14 Паламарчук О.В. за за за за за за за 

15 Писанка Є.О. за за за за за за за 

16 Поповичук О.М. за за за за за за за 

17 Прилипко О.Ю. за за за за за за за 

18 Скрябін С.М. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

19 Скуратівська Н.Ю. за за за за за за за 

20 Товстоног О.П. за за за за за за за 

21 Туровський А.А. за за за за за за за 

22 Філіпчук В.В. за за за за за за за 

23 Чемерис С.В. за за за за за за за 

24 Чорна О.В. за за за за за відсутня відсутня 



25 Шальман Т.М. за за за за за за за 

  «За»  -24 «За»  -24 «За»  -24 «За»  -24 «За»  -24 «За»  -23 «За»  -22 

Результати поіменного голосування 

 
№ 

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

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

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

3 Діденко В.М. за за за за за за за 

4 Дубас В.В. за за за за за проти за 

5 Жабченко С.А. за за за утрим за за за 

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

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

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

9 Мамчур С.О. за за за утрим за відсутній відсутній 

10 Марчук Ю.В. за за за проти за проти за 

11 Матусяк О.І. за за за утрим за за за 

12 Мілевська З.П. за за за утрим за за за 

13 Мовчун Т.М. за за за утрим за проти за 

14 Паламарчук О.В. за за за утрим за за за 

15 Писанка Є.О. за за за утрим за за за 

16 Поповичук О.М. за за за утрим за за за 

17 Прилипко О.Ю. за за за утрим за за за 

18 Скрябін С.М. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

19 Скуратівська Н.Ю. за за за утрим за за за 

20 Товстоног О.П. за за за утрим за за за 

21 Туровський А.А. за за за утрим за утрим за 

22 Філіпчук В.В. за за за утрим за за за 

23 Чемерис С.В. за за за утрим за за за 

24 Чорна О.В. відсутня за за утрим за утрим за 

25 Шальман Т.М. за за за проти утрим проти за 

  «За»  -23 «За»  -24 «За»  -24 «За»  -2 «За»  -23 «За»  -17 «За»  -23 

Результати поіменного голосування 

 
№ 

 
ПІБ депутата  29. 30. 31. 

1 Прилипко Ю.І. за  за 

2 Гамарник Р.І. за  за 

3 Діденко В.М. за  за 

4 Дубас В.В. за  за 

5 Жабченко С.А. за  за 

6 Кислиця О.В. за  за 

7 Коваленко Р.В. за  за 

8 Лінчук Ж.В. за  за 

9 Мамчур С.О. відсутній  за 

10 Марчук Ю.В. за  за 

11 Матусяк О.І. за  за 

12 Мілевська З.П. за  за 

13 Мовчун Т.М. за  за 

14 Паламарчук О.В. за  за 

15 Писанка Є.О. за  за 

16 Поповичук О.М. за  за 

17 Прилипко О.Ю. за  за 

18 Скрябін С.М. відсутній  відсутній 

19 Скуратівська Н.Ю. за  за 



20 Товстоног О.П. за  за 

21 Туровський А.А. за  за 

22 Філіпчук В.В. за  за 

23 Чемерис С.В. за  за 

24 Чорна О.В. за  за 

25 Шальман Т.М. за  за 

  «За»  -23  «За»  -24 

 

Сесія продовжить свою роботу. 

Головуючий  - Прилипко Ю.І.  – селищний голова 

Секретаріат : депутати Товстоног О.П., Кислиця О.В. 

Лічильна комісія : депутати Філіпчук В.В., Мовчун Т.М., Паламарчук О.В. 
 

 

ШІСТДЕСЯТ ДРУГА  СЕСІЯ  CЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

ІІ засідання  

 

ПРОТОКОЛ 

від  07  травня  2020 року 
 

1. Про внесення змін до рішення  Гостомельської селищної ради №1027-58-VII від 21.12.2019  року 

«Про бюджет селища Гостомель на 2020 рік»       (рішення прийнято)                                                                    

2. Про надання матеріальної допомоги    (рішення прийнято)                                                                                                            

3. Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради №1031-58-VII від 21 грудня 2019 

року «Про затвердження програм місцевого значення селища Гостомель на 2020-2021 роки» 

(Соціальний захист окремих категорій населення селища Гостомель (додаток №6)) (рішення прийнято)                                                                    

4. Про дострокове внесення змін до генерального плану селища Гостомель Київської області(рішення 

прийнято)                                                                     

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

1 ПАТ «Закритий 

недиверсифікований венчурний 

корпоративний інвестиційний 

фонд «НОРІС» 

сел. Гостомель 

вул. Садова,2 

0,2635 Зміна з БОЖБ на для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі  

               (рішення прийнято)                                                                    

6. Про дозвіл на проходження спеціальної перевірки на посаду заступника селищного голови(рішення 

прийнято)                                                                    
Результати поіменного голосування 

 

№ 

 

ПІБ депутата  1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1 Прилипко Ю.І. за за за за за за 

2 Гамарник Р.І. за за за за за за 

3 Діденко В.М. за за за за утрим за 

4 Дубас В.В. за за за за утрим за 

5 Жабченко С.А. за за за за за за 

6 Кислиця О.В. за за за за за за 

7 Коваленко Р.В. за за за за за за 

8 Лінчук Ж.В. за за за за за за 

9 Мамчур С.О. за за за за відсутній відсутній 

10 Марчук Ю.В. за за за за проти утрим 

11 Матусяк О.І. за за за за за за 

12 Мілевська З.П. за за за за за за 

13 Мовчун Т.М. за за за за за за 



14 Паламарчук О.В. за за за за за за 

15 Писанка Є.О. за за за за за за 

16 Поповичук О.М. за за за за за за 

17 Прилипко О.Ю. за за за за проти за 

18 Скрябін С.М. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

19 Скуратівська Н.Ю. за за за за за за 

20 Товстоног О.П. за за за за за за 

21 Туровський А.А. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

22 Філіпчук В.В. за за за за за за 

23 Чемерис С.В. за за за за за за 

24 Чорна О.В. за за за за проти утрим 

25 Шальман Т.М. відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня 

  «За»  -22 «За»  -22 «За»  -22 «За»  -22 «За»  -16 «За»  -19 

 

Сесія закрито. 

 

Головуючий  - Прилипко Ю.І.  – селищний голова 

Секретаріат : депутати Товстоног О.П., Кислиця О.В. 

Лічильна комісія : депутати Філіпчук В.В., Мовчун Т.М., Паламарчук О.В. 

 
 

 
 

 
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  

62 сесії  Гостомельської селищної ради \/ІІ скликання від  30 квітня (І засідання) та 07 травня 

2020 р. (ІІ засідання)  :  

Протокол сесії:  

1. Про внесення змін до рішення  Гостомельської селищної ради №1027-58-VII від 21.12.2019 

року «Про бюджет селища Гостомель на 2020 рік» 

Рішення № 1131-62-VІІ    

2. Про надання матеріальної допомоги  
Рішення № 1132-62-VІІ   по даному питанню додається  

3. Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради №1061-59-\/ІІ від 16.01.2020 р. « 

Про затвердження програми місцевого значення («Програма поліпшення медичного 

обслуговування населення селища Гостомель на 2020 рік)»  
Рішення № 1133-62-VІІ    

4. Про внесення змін до рішення №1031-58-\/ІІ від 21.12.2019 р. «Про затвердження програми 

соціально-економічного і культурного розвитку селища Гостомель на 2020-2021 роки»  
Рішення № 1134-62-VІІ    

5. Про внесення змін до рішення №1031/1-58-\/ІІ від 21.12.2019 р. «Про затвердження програми 

соціально-економічного і культурного розвитку селища Гостомель на 2020-2021 роки»  
Рішення № 1134/1-62-VІІ    

6. Про затвердження звіту про виконання  бюджету селища Гостомель за І квартал 2020р.   
Рішення № 1135-62-VІІ    



7. Про безоплатну передачу до комунальної  власності територіальної громади селища Гостомель 

світлофорного об’єкту від гр. Рубан О.П. та Крушельницького В.С. з подальшою передачею на 

баланс КП «УЖКГ «Гостомель»                                                                                                     

Рішення № 1136-62-VІІ   

8. Про безоплатну світлофорного об’єкту на баланс КП «УЖКГ «Гостомель»  

Рішення № 1137-62-VІІ    

9. Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради №15-02-VII від 19.11.2020 року 

«Про затвердження складу адміністративної комісії при виконавчому комітеті Гостомельської 

селищної ради \/ІІ скликання та Положення» 

Рішення № 1138-62-VІІ    

10. Про внесення змін та затвердження в новій редакції Статуту комунального підприємства 

«Гостомельські інформаційні технології» Гостомельської селищної ради                      

Рішення № 1139-62-VІІ    

11. Про надання дозволу військовій частині 3018 Національної гвардії України на використання 

Герба селища Гостомель                                                                                                                   

Рішення № 1140-62-VІІ    
Про врегулювання земельних відносин  

ВИРІШИЛИ : 

Рішення № 1141-62-VІІ «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки, яка перебуває в комунальній власності Гостомельської селищної ради»                                                                            

Рішення № 1142-62-VІІ «Про включення до переліку земельних ділянок для продажу права оренди на 

них на земельних торгах у формі аукціону земельної ділянки комунальної власності площею 0,5706 га 

для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 

господарства, що розташована за адресою : Київська область в межах смт Гостомель, кадастровий 

номер 3210945900:04:001:3105 та продаж права оренди на неї на земельних торгах у формі аукціону» 

Рішення № 1142/1-62-VІІ «Про включення до переліку земельних ділянок для продажу права оренди 

на них на земельних торгах у формі аукціону земельної ділянки комунальної власності площею 

0,5706 га для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та 

дорожнього господарства, що розташована за адресою : Київська область в межах смт Гостомель, 

кадастровий номер 3210945900:04:001:3101 та продаж права оренди на неї на земельних торгах у 

формі аукціону»  

Рішення № 1142/2-62-VІІ «Про включення до переліку земельних ділянок для продажу права оренди 

на них на земельних торгах у формі аукціону земельної ділянки комунальної власності площею 

0,5706 га для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та 

дорожнього господарства, що розташована за адресою : Київська область в межах смт Гостомель, 

кадастровий номер 3210945900:04:001:3102 та продаж права оренди на неї на земельних торгах у 

формі аукціону»  

Рішення № 1142/3-62-VІІ «Про включення до переліку земельних ділянок для продажу права оренди 

на них на земельних торгах у формі аукціону земельної ділянки комунальної власності площею 

0,5706 га для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та 

дорожнього господарства, що розташована за адресою : Київська область в межах смт Гостомель, 

кадастровий номер 3210945900:04:001:3103 та продаж права оренди на неї на земельних торгах у 

формі аукціону»  

Рішення № 1144/4-62-VІІ «Про включення до переліку земельних ділянок для продажу права оренди 

на них на земельних торгах у формі аукціону земельної ділянки комунальної власності площею 

0,5706 га для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та 

дорожнього господарства, що розташована за адресою : Київська область в межах смт Гостомель, 

кадастровий номер 3210945900:04:001:3104 та продаж права оренди на неї на земельних торгах у 

формі аукціону»  

Рішення № 1143-62-VІІ «Про внесення змін до рішення ГСР №811-41-\/І від 27.03.2014 р. «Про 

надання дозволу  КП «Ірпіньводоканал» дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок в постійне користування для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 



допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури на період експлуатації об’єкту» (вул. 

Свято-Покровська,141-б; вул. Шевченка,1;вул. Ювілейна,82-в; вул. Озерна,1-а; вул. Остромирська,67-в; 

вул. Бучанське шосе,19-б; вул. Рекунова,11-в; вул. Остромирська, 28-б)   

Рішення № 1144-62-VІІ «Про внесення змін до рішення ГСР №811-41-\/І від 27.03.2014 р. «Про 

надання дозволу  КП «Ірпіньводоканал» дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок в постійне користування для обслуговування існуючої арт свердловини 

водонапірної вежі, насосної станції 2-ого  підйому, існуючих КНС на період експлуатації об’єкту»                                                                       

( вул. Остромирська,47-є;  вул. Нова,19-б; вул. Б.Хмельницького,33-а; вул. Пушкіна,16-в; вул. 

Білоруській,2-б; вул. вул. Рекунова,5-а)   

Рішення № 1145-62-VІІ «Про відміну рішення Гостомельської селищної ради №1047-58-VІІ від 

21.12.2019 року «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража площею 0,0025  га по вул. Свято-

Покровській в сел. Гостомель»  

Рішення № 1146-62-VІІ «Про надання земельної ділянки площею 0,10 га (кадастровий номер 

3210945900:01:001:0026) в оренду строком для будівництва та обслуговування будівель ринкової 

інфраструктури по вул. Свято-Покровській в сел. Гостомель»  

Рішення № 1147-62-VІІ «Про дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд» (відмова) 

Рішення № 1148-62-VІІ «Про дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки»   по вул. Остромирська, Свято-Покровська, Мирна, Рекунова   

Рішення № 1149-62-VІІ «Про надання дозволу на розроблення  проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства» (відмова) 

Рішення № 1150-62-VІІ «Про надання дозволу на розроблення  проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення коллективного садівництва» СТ «Бучанка», вул.Долинна 

Рішення № 1151-62-VІІ «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд» по 

вул. Баланівська, Вишнева, Черняхівського, Ярова, Дніпровська, Південна, Свято-Покровська, Б. 

Хмельницького, Ярмаркова, Чернинська та провул. Соборний   

Рішення № 1152-62-VІІ «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для будівництва  індивідуального гаража  » по вул. Б. Хмельницького 

Рішення № 1153-62-VІІ «Про затвердження   проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства» по вул. Ювілейній, Проскурівській 

Рішення № 1154-62-VІІ «Про затвердження   проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для індивідуального садівництва» (відмова) 

Рішення № 1155-62-VІІ «Про затвердження   проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки  з божб на багатоквартирне житлове будівництво» по вул. Варшавській 

Рішення № 1156-62-VІІ «Про затвердження   проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки  з божб на багатоквартирне житлове будівництво» по вул. Мисливській, 
Б.Ступки 

Рішення № 1157-62-VІІ «Про затвердження   проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки  з  осг на божб» (працівники соцсфери) 

Рішення № 1158-62-VІІ «Про затвердження   проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки  з божб на промисловість (розміщення та експлуатацію підприємств 
переробної,машинобудівної та іншої промисловості) по вул. Лугова сел. Гостомель » на ім’я : ПрАТ 

«Ветропак Гостомельський Склозавод»   

Рішення № 1159-62-VІІ «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на  місцевості)» по вул. Ярова, вул. 

Леонтовича сел. Гостомель   

12. Про внесення змін до рішення  Гостомельської селищної ради №1027-58-VII від 21.12.2019 

року «Про бюджет селища Гостомель на 2020 рік» 

Рішення № 1160-62-VІІ    

13. Про надання матеріальної допомоги  

Рішення № 1161-62-VІІ    



14. Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради №1031-58-VII від 21 грудня 

2019 року «Про затвердження програм місцевого значення селища Гостомель на 2020-2021 

роки» (Соціальний захист окремих категорій населення селища Гостомель (додаток №6) 

Рішення № 1162-62-VІІ    

15. Про дострокове внесення змін до генерального плану селища Гостомель Київської області 

Рішення № 1163-62-VІІ    

16. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної 

ділянки по вулиці Садовій,2 
Рішення № 1164-62-VІІ    

17. Про погодження проходження спеціальної перевірки на посаду заступника Гостомельського 

селищного голови 

Рішення № 1165-62-VІІ    

СЕСІЮ  ЗАКРИТО. 

Головуючий                                                                        Прилипко Ю.І.  

 Селищний голова 

Секретаріат                                                                         О.В. Кислиця, О.П. Товстоног 

                                                                                     Депутати Гостомельської селищної  ради 
 

Лічильна комісія : депутати Паламарчук О.В. , ФіліпчукВ.В. , МовчунТ.М. 
 

 

 


