
 
 

                                                                                                           
 

 
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  

65  сесії  Гостомельської селищної ради \/ІІ скликання від  30 липня  2020  р. :  

Протокол сесії:  
Про врегулювання земельних відносин 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та садівництва по вул. 
Світанкова, Верховинна,Підгірна,Гайова,Квітки Цісик, Л.Каденюка, Волошкова, Мистецька, Щастя, Василя 
Стуса, Архітектурній, Свято-Покровській, Богдана Хмельницького,В.Сліпака, Ігоря Горбенка, Олександра 

Старова,Барвінковій,  Софіївській,  с.Гостомель (рішення прийнято) 
2. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Свято-
Покровській с.Гостомель 

2/1 

 

(Пропозиція комісії) 

Денисенко Володимир Миколайович 

сел. Гостомель , вул. Свято-Покровська 

(для прийняття рішення не вистачило голосів) 

2/2 

 

(Квота депутата) 

Анікеєнко Руслан Олександрович 

сел. Гостомель , вул. Свято-Покровська 

(рішення прийнято) 

 
3. Про відміну рішення Гостомельської селищної ради №1252-64-VIІ від 14 липня 2020 р. «Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Дорошкевичу М.М.» для 

будівництва індивідуального гаража по вул. Луговій, 6-а, гараж №37 площею 0,0044 га. (в зв’язку зі смертю). 

(рішення прийнято) 

4. Про розроблення технічної документації із землеустрою щодо об’єднання 5-ти земельних ділянок 

комунальної власності для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та 

дорожнього господарства в сел. Гостомель. (рішення прийнято) 

5. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки приватної власності пл. 0,06 га по вул. Свято-Покровській, 145-в в селищі Гостомель зі 

зміною конфігурації без зміни площі. (рішення прийнято) 

6. Про укладання додаткової угоди з ТОВ «Югаз» до договору оренди землі від 24.05.2012 року та 

припинити право оренди земельних ділянок  в сел. Гостомель за адресами: 

-вул. Свято-Покровська, 73-б/1 площею 0,1748 га (3210945900:01:006:0120); 
- вул. Свято-Покровська, 73-б/2 площею 0,1359 га (3210945900:01:006:0114); 
- вул. Свято-Покровська, 73-б/3 площею 0,2924 га (3210945900:01:006:0118); 
- вул. Свято-Покровська, 73-б/5 площею 0,4586 га (3210945900:01:006:0117)   

(рішення прийнято, зауваження депутата Марчука Ю.В. щодо невиконання умов договору 

підприємством ТОВ «Югаз») 
7. Про надання згоди КП «Гостомельінвестбуд» на передачу в суборенду ТОВ «Делюкс Лайф» земельної 

ділянки    пл.  1,6581 га (3210945900:01:049:3008) по вул. Б. Хмельницького, 2-д в селищі Гостомель, з 

цільовим призначенням: для іншої житлової забудови. (рішення прийнято) 
8. Про надання згоди КП «Гостомельінвестбуд» на передачу в суборенду ТОВ «Делюкс Лайф» земельної 

ділянки пл. 2,3632 га (3210945900:01:049:3009) по вул. Б. Хмельницького, 2-д в селищі Гостомель, з 

цільовим призначенням: для іншої житлової забудови. (рішення прийнято) 
9. Про надання згоди КП «Гостомельінвестбуд» на передачу в суборенду ТОВ «Делюкс Лайф» земельної 

ділянки пл. 0,7228 га (3210945900:01:049:0118) по вул. Б. Хмельницького, 2-е в селищі Гостомель, з 

цільовим призначенням: для іншої житлової забудови. (рішення прийнято) 



10. Про включення в перелік 3 земельних ділянок сільськогосподарського призначення право оренди 

яких підлягає продажу на аукціоні в селищі Гостомель. (рішення прийнято) 
11. Про укладення з гр. Сєровим Е.В. договору оренди земельної ділянки площею 0,0055 га по вул. 

Кулішова, 18-а в селищі Гостомель для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, на новий строк 

(терміном на 5 років). (рішення прийнято) 
12.Про передачу в оренду гр. Яковенко О.М. земельної ділянки комунальної власності 

(3210945900:01:008:0006) площею 0,0130 га по вул. Свято-Покровській, 123-а в сел. Гостомель, для 

будівництва та експлуатації нежитлового приміщення, в зв’язку з купівлею майна, терміном на 5 років. 
(рішення прийнято) 
13.Про надання ФОП Сукалу О.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,0078 га в оренду для будівництва і обслуговування будівель 

торгівлі (обслуговування магазину) по вул. Свято-Покровській, 9-в в селищі Гостомель, терміном на 5 років. 

(рішення прийнято) 
14.Про відміну рішення ГСР №72-III-VІ від 27.01.2011 р. «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки гр. Сульжик І.В.» для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд площею 0,1200  га по вул. Мостищанській, 9 

в сел. Гостомель. (рішення прийнято) 
15. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва індивідуального гаража по вул. Остромирська, Приозерна, Дніпровська с.Гостомель (рішення 

прийнято) 
16. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

 для будівництва індивідуального гаража (пропозиція комісії - відмовити) по вул. Мирна(рішення прийнято) 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  

(пропозиція комісії - відмовити) по провул. Парковий, сел.Гостомель (рішення прийнято) 

18. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (пропозиція 

комісії - відмовити) в сел.Гостомель(рішення прийнято) 

19. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Свято-

Покровська, Степова,Ярмаркова в  сел. Гостомель(рішення прийнято) 

20. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

для будівництва індивідуального гаража по вул. Свято-Покровська, Рекунова,9-б,г,7-а, 

Остомирська,Лугова,6,6-а, Б.Хмельницького,2-а  в  сел. Гостомель(рішення прийнято) 

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

для ведення особистого селянського господарства  по вул. Південна, пров.Лазурний  в  сел. Гостомель 

(рішення прийнято) 
22. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни  цільового призначення земельної ділянки   по 

вул. Кільцева,4 в  сел. Гостомель (для прийняття рішення не вистачило голосів) 

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

натурі (на місцевості) по вул. Південна,17,Свято-Покровська,32/1, Миру, 5-а  в  сел. Гостомель (рішення 

прийнято) 
24. Про припинення дії договору оренди земельної ділянки площею 3,8229 га по вул. Свято-Покровській, 

362 в селищі Гостомель, яка була надана в оренду ТОВ «НТЛ Гостомель» від 13.03.2008 року. (рішення 

прийнято) 

25. Про припинення дії договору оренди земельної ділянки площею 5,0 га по вул. Свято-Покровській, 364 

в селищі Гостомель, яка була надана в оренду ТОВ «НТЛ Гостомель» від 15.05.2008 року. (рішення прийнято) 

26.Про надання  дозволу на зміну цільового призначення земельної ділянки, яка перебуває в оренді МПП 

«Рада» площею 0,0038га по вул.Свято-Покровській (встановлення пункту  прийому вторсировини на 

землі для розміщення торгівельних павільйонів для реалізації продуктів харчування) (рішення прийнято) 

 27.Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки комунальної власності для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  по пров. Джерельному (рішення 

прийнято) 

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

бюджет селища Гостомель на 2020 рік» (рішення прийнято) 



29.Про надання матеріальної допомоги(рішення прийнято) 

30.Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради №1031-58-\/ІІ від 21.12.2019 р. «Про 

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

31.Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради №1031/1-58-\/ІІ від 21.12.2019 р. «Про 

затвердження програми соціально-економічного і культурного розвитку селища Гостомель на 2020-2021 

роки» (рішення прийнято) 

Результати поіменного голосування 

 

№ 

 

ПІБ депутата  1. 2\1. 2/2. 3. 4. 5. 6. 

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

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

3 Діденко В.М. за за за за за за за 

4 Дубас В.В. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17 Прилипко О.Ю. відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня 

18 Скрябін С.М. не голосує утрим за за за за за 

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

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

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

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

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

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

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

  «За»  -21 «За»  -1 «За»  -22 «За»  -22 «За»  -22 «За»  -22 «За»  -22 

 
Результати поіменного голосування 

 

№ 

 

ПІБ депутата  7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

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. утрим утрим утрим за за за за 

4 Дубас В.В. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

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. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

10 Марчук Ю.В. утрим утрим утрим 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. відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня 

18 Скрябін С.М. за за за за за за за 

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. утрим утрим утрим 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 за за 

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

Результати поіменного голосування 

 

№ 

 

ПІБ депутата  14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

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. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

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. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

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. відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня 

18 Скрябін С.М. за за за за за за за 

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 не голосує за за за за за 

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

 

Результати поіменного голосування 

 

№ 

 

ПІБ депутата  21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 

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

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

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

4 Дубас В.В. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17 Прилипко О.Ю. відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня 

18 Скрябін С.М. за утрим за за за за за 

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

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

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

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

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

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

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

  «За»  -22 «За»  -0 «За»  -22 «За»  -22 «За»  -22 «За»  -22 «За»  -22 

Результати поіменного голосування 

 

№ 

 

ПІБ депутата  28. 29. 30. 31. 

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. відсутній відсутній відсутній відсутній 

5 Жабченко С.А. за за за за 

6 Кислиця О.В. за за за за 

7 Коваленко Р.В. за за за за 



8 Лінчук Ж.В. за за за за 

9 Мамчур С.О. відсутній відсутній відсутній відсутній 

10 Марчук Ю.В. за за за за 

11 Матусяк О.І. за за за за 

12 Мілевська З.П. за за за за 

13 Мовчун Т.М. за за за за 

14 Паламарчук О.В. за за за за 

15 Писанка Є.О. за за за за 

16 Поповичук О.М. за за за за 

17 Прилипко О.Ю. за за за за 

18 Скрябін С.М. за за за за 

19 Скуратівська Н.Ю. за за за за 

20 Товстоног О.П. за за за за 

21 Туровський А.А. за за за за 

22 Філіпчук В.В. за за за за 

23 Чемерис С.В. за за за за 

24 Чорна О.В. за за за за 

25 Шальман Т.М. за за за за 

 

 

Сесію   закрито. 

 

Головуючий  - Прилипко Ю.І.  – селищний голова 

Секретаріат : депутати Паламарчук  О.В., Кислиця О.В. 

Лічильна комісія : депутати Коваленко Р.В., Скуратівська Н.Ю., Писанка Є.О. 

 

 
 

 

 

 
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 

 ШІСТДЕСЯТ П”ЯТА    СЕСІЯ  CЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
від 30  липня 2020 р. 

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

«Про бюджет селища Гостомель на 2020 рік» 

Рішення № 1260-65-VІІ    

2. Про надання матеріальної допомоги громадянам селища : гр. Шустовій Т.В., Лозі В.Д., Горбачовій 

О.О., Єфімовичу В.В., Колісник А.Ф., Величко Д.С., Табачук С.М., Слушній І.І. 

Рішення № 1261-65-VІІ    

3. Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради №1031-58-\/ІІ від 21.12.2019 р. «Про 

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

Рішення № 1262-65-VІІ    

4. Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради №1031/1-58-\/ІІ від 21.12.2019 р. «Про 

затвердження програми соціально-економічного і культурного розвитку селища Гостомель на 2020-2021 

роки» 

Рішення № 1263-65-VІІ    

 



 

Про врегулювання земельних відносин: 

Рішення №1264-65-\/ІІ «Про відміну рішення Гостомельської селищної ради №1252-64-VIІ від 14 

липня 2020 р. «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Дорошкевичу М.М.»  

Рішення №1265-65-\/ІІ «Про надання згоди на розробку технічної документації щодо обєднання 

земельних ділянок комунальної власності  в сел. Гостомель»  

Рішення №1266-65-\/ІІ «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) зі зміною 

конфігурації без зміни площі»   

Рішення №1267-65-\/ІІ «Про припинення права оренди земельної ділянки по вулиці Свято-

Покровській, 73-б/1, 73-б/2, 73-б/3,  73-б/5 в селищі Гостомель»   

Рішення №1268-65-\/ІІ «Про надання згоди комунальному підприємству «Гостомельінвестбуд» 

Гостомельської селищної ради на укладання договору суборенди» (по вул. Б.Хмельницького,2-д, 

площею 1,6581 га )   

Рішення №1269-65-\/ІІ «Про надання згоди комунальному підприємству «Гостомельінвестбуд» 

Гостомельської селищної ради на укладання договору суборенди» (по вул. Б.Хмельницького,2-д, 

площею 2,3632 га )   

Рішення №1270-65-\/ІІ «Про надання згоди комунальному підприємству «Гостомельінвестбуд» 

Гостомельської селищної ради на укладання договору суборенди» (по вул. Б.Хмельницького,2-е, 

площею 0,7228 га)   

Рішення №1271-65-\/ІІ «Про включення до переліку земельних ділянок для продажу права оренди на 

них на земельних торгах у формі аукціону земельної ділянки комунальної власності площею 1,1450 га 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що розташована за адресою : Київська 

область в межах смт Гостомель, кадастровий номер: 3210945900:02:007:0067 та продаж права оренди 

на неї на земельних торгах у формі аукціону   

Рішення №1271/1-65-\/ІІ «Про включення до переліку земельних ділянок для продажу права оренди 

на них на земельних торгах у формі аукціону земельної ділянки комунальної власності площею 1,1450 

га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що розташована за адресою : Київська 

область в межах смт Гостомель, кадастровий номер: 3210945900:02:007:0005 та продаж права оренди 

на неї на земельних торгах у формі аукціону   

Рішення №1271/2-65-\/ІІ «Про включення до переліку земельних ділянок для продажу права оренди 

на них на земельних торгах у формі аукціону земельної ділянки комунальної власності площею 1,1450 

га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що розташована за адресою : Київська 

область в межах смт Гостомель, кадастровий номер: 3210945900:02:007:0068 та продаж права оренди 

на неї на земельних торгах у формі аукціону   

Рішення №1272-65-\/ІІ «Про укладання договору оренди земельної ділянки по вулиці Кулішова,18-а в 

селищі Гостомель на новий строк»  

Рішення №1273-65-\/ІІ «Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Яковенку О.М. по вулиці 

Свято-Покровській, 123-а в селищі Гостомель»   

Рішення №1274-65-\/ІІ «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у 

користування земельної ділянки»  

Рішення №1275-65-\/ІІ «Про відміну рішення Гостомельської селищної ради »  

Рішення №1276-65-\/ІІ «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

у власність земельної ділянки» по вулицям в селищі Гостомель : Світанкова,Верховинна, 

Підгірна,Гайова,Квітки Цісик, Волошкова,Щастя, В.Стуса, Свято-Покровська, Б.Хмельницького, І 

Горбенка, О Старова, Софіївська, В.Сліпака, Л.Каденюка, Барвінкова, Мистецька. 

 

Рішення №1276/1-65-\/ІІ «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки»(для індивідуального садівництва) в с.Гостомель  

 



Рішення №1277-65-\/ІІ «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

у власність земельної ділянки» (для будівництва індивідуального гаража) по вул. Остромирська, 

Приозерна, Дніпровська 

 

Рішення №1278-65-\/ІІ «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

у власність земельної ділянки» (для будівництва індивідуального гаража) (відмовити) по вул. Мирній 

 

Рішення №1279-65-\/ІІ «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

у власність земельної ділянки» (для будівництва житлового будинку) (відмовити) в сел. Гостомель 

 

Рішення №1280-65-\/ІІ «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

у власність земельної ділянки» (відмовити) в сел. Гостомель  

 

Рішення №1281-65-\/ІІ «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки» (для будівництва житлового будинку) по вул.Свято-Покровська, Степова, Ярмаркова  

 

Рішення №1282-65-\/ІІ «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки» (для будівництва індивідуального гаража) по вул.Свято-Покровська, 

Рекунова,Остомирська, Лугова, Б.Хмельницького 

 

Рішення №1283-65-\/ІІ «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки» (для ведення особистого селянського господарства) по вул.Південна, пров. Лазурний 

 

Рішення №1284-65-\/ІІ «Про затвердження технічної документації із  землеустрою щодо 

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

Південна, Миру 

 

Рішення №1285-65-\/ІІ «Про припинення права оренди земельної ділянки по вулиці Свято-

Покровській  (раніше вул. Леніна), 362 в селищі Гостомель» (площею 3,8229 га)  

 

Рішення №1286-65-\/ІІ «Про припинення права оренди земельної ділянки по вулиці Свято-

Покровській  (раніше вул. Леніна), 362 в селищі Гостомель» (площею 5,0 га)  

 

Рішення №1287-65-\/ІІ «Про розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності , цільове призначення якої змінюється» на ім’я :  МПП «Рада»  

 

Рішення №1288-65-\/ІІ «Про передачу безоплатно в приватну власність земельної ділянки» по 

провул.Джерельному в селищі Гостомель 

 

 

Головуючий                                                   Прилипко Ю.І .- селищний голова 

           Секретаріат                                                  Кислиця О.В.,  

                                                                                                     Паламарчук О.В. – депутати ради 

           Лічильна комісія : депутати Коваленко Р.В., Скуратівська Н.Ю., Писанка Є.О. 

  

Сесію закрито 


