
  

  
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

П Р О Т О К О Л 

Двадцять дев’ятої   сесії 

Гатненської сільської ради  VІІ  скликання 
 

Село Гатне                                                                            18 травня  2018 року 

   

В роботі взяли участь: 

Корицький Б.Б. - сільський голова 

Дроща П.В.  -  секретар ради 

Депутати сільської ради: Бобруйко П.П., Кичук М.Г., Савалюк  М.П.,   

Давиденко В.В.,  Пилипенко С.М., Сафончик В.М., Вітенко С.М.,                    

Смалько С.М.,  Вахненко В.В., Маховка В.В. 

Відсутні  : Ситниченко І.М., Тромса О.С., Баранюк В.П. 

Присутні: Сідякіна Л.М.   -  керуючий  справами (секретар)  виконкому; 

Паламарчук О.І.- депутат Києво-Святошинської районної ради,;  жителі села. 
 

Порядок денний:  

 

1. Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету 

Гатненської сільської ради  за  І квартал 2018 рік.  

2. Про виділення коштів. 

3. Про внесення змін в рішення двадцять п’ятої сесії Гатненської 

сільської ради від 21.12.2017 № 2 «Про затвердження  сільського  

бюджету Гатненської сільської ради на 2018 рік» 

4. Про затвердження розпоряджень Гатненського сільського голови. 

/Доп. голова постійної депутатської комісії  з питань  планування 

бюджету, інвестицій, розвитку самоврядування та інформаційної 

політики  Давиденко В.В.,  головний бухгалтер Півкач А.В./ 

5. Земельні питання  

6. Різне 

/Доп. секретар ради  Дроща П.В./ 

 

Виступили : сільський голова Корицький Б.Б. -  повідомив, що на цьому 

засіданні присутні 11 депутатів, із загального складу – 14 особи. 

                      Оголосив проект  порядку денного  пленарного засідання двадцять 

девятої  сесії Гатненської сільської ради  VІІ скликання, що 

додається.  

Слухали     :  Про затвердження порядку денного двадцять дев’ятої  сесії 

Гатненської сільської ради VІІ скликання 
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Вирішили  :  Рішення прийнято. Результати поіменного голосування та 

рішення № 1 додаються.           

Слухали     :  Про затвердження звіту про  виконання сільського бюджету 

Гатненської сільської ради  за І квартал 2018 року 

Вирішили  :  Рішення прийнято. Результати поіменного голосування та 

рішення  № 2 додаються     

Слухали     :  Про  виділення коштів 

Вирішили  :  Рішення прийнято. Результати поіменного голосування та 

рішення  № 3 додаються     

Слухали     :  Про  внесення змін в рішення двадцять п’ятої  сесії Гатненської 

сільської ради  від 21.12.2017 року № 2  «Про затвердження 

сільського бюджету Гатненської сільської ради  на 2018 рік» 

Вирішили  :  Рішення прийнято. Результати поіменного голосування та 

рішення  № 4 додаються   

Слухали     :   Про затвердження розпоряджень Гатненського сільського голови 

Вирішили  :  Рішення прийнято. Результати поіменного голосування та 

рішення  № 5 додаються   

Слухали     :   «Про відмову у наданні дозволу на розробку детального плану 

території» 

Вирішили  :  Рішення прийнято. Результати поіменного голосування та 

рішення  № 6 додаються     

Слухали     :  «Про відмову у наданні дозволу на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі гр. Скопецькій Н.П.» 

Вирішили  :  Рішення прийнято. Результати поіменного голосування та 

рішення  № 7 додаються    

Слухали     :  «Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 

Федусів А.С.» 

Вирішили  :  Рішення прийнято. Результати поіменного голосування та 

рішення  № 8 додаються     

Слухали     : «Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність гр.Терещенку В.С.» 

Вирішили  :  Рішення прийнято. Результати поіменного голосування та 

рішення  № 9 додаються                     

Слухали     :  «Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Морозу Д.О.» 

Вирішили  :  Рішення прийнято. Результати поіменного голосування та 

рішення  № 10 додаються   

Слухали     :  «Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 

Закреничному О.В.» 

Вирішили  :  Рішення прийнято. Результати поіменного голосування та 

рішення  № 11 додаються         
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Слухали     : «Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Косусі Ю.О.» 

Вирішили  :  Рішення прийнято. Результати поіменного голосування та 

рішення  № 12 додаються   

Слухали     :  «Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 

Олексюку С.В.» 

Вирішили  :  Рішення прийнято. Результати поіменного голосування та 

рішення  № 13 додаються                     

Слухали     :   «Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 

Олексюку С.В.» 

Вирішили  :  Рішення прийнято. Результати поіменного голосування та 

рішення  № 14 додаються      

Слухали     :  «Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 

Олексюку С.В.» 

Вирішили  :  Рішення прийнято. Результати поіменного голосування та 

рішення  № 15 додаються    

Слухали     :   «Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 

Олексюку С.В.» 

Вирішили  :  Рішення прийнято. Результати поіменного голосування та 

рішення  № 16 додаються      

Слухали     :   «Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 

Олексюку С.В.» 

Вирішили  :  Рішення прийнято. Результати поіменного голосування та 

рішення  № 17 додаються    

Слухали     :  «Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр.Кулаковській О.Є.» 

Вирішили  :  Рішення прийнято. Результати поіменного голосування та 

рішення  № 18 додаються     

Слухали     :  «Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 

Мурзіну О.С.» 

Вирішили  :  Рішення прийнято. Результати поіменного голосування та 

рішення  №19 додаються                     

Слухали     : «Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Легкій Н.В.» 

Вирішили  :  Рішення прийнято. Результати поіменного голосування та 

рішення  № 20 додаються   
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Слухали     :  «Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 

Білик В.В.» 

Вирішили  :  Рішення прийнято. Результати поіменного голосування та 

рішення № 21 додаються.           

Слухали     :  «Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 

Кириленко Д.І.» 

Вирішили  :  Рішення прийнято. Результати поіменного голосування та 

рішення  № 22 додаються     

Слухали     :  «Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 

Терещенко В.С.» 

Вирішили  :  Рішення прийнято. Результати поіменного голосування та 

рішення  № 23 додаються     

Слухали     :  «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у користування на умовах оренди 

ПАТ «Київобленерго» 

Вирішили  :  Рішення прийнято. Результати поіменного голосування та 

рішення  № 24 додаються   

Слухали     :  «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у користування на умовах оренди 

ПАТ «Київобленерго» 

Вирішили  :  Рішення прийнято. Результати поіменного голосування та 

рішення  № 25 додаються   

Слухали     :  «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність гр. Коткову О.В.» 

Вирішили  :  Рішення прийнято. Результати поіменного голосування та 

рішення  № 26 додаються     

Слухали     :  «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність гр.Пахолці О.В.» 

Вирішили  :  Рішення прийнято. Результати поіменного голосування та 

рішення  № 27 додаються    

Слухали     : «Про надання в оренду земельної ділянки для ведення 

городництва гр. Горбач І.П.»  

Вирішили  :  Рішення прийнято. Результати поіменного голосування та 

рішення  № 28 додаються     

Слухали     :  «Про надання в оренду земельної ділянки для ведення 

городництва гр. Чубатій О.Г.»  

Вирішили  :  Рішення прийнято. Результати поіменного голосування та 

рішення  № 29 додаються                     

Слухали     : «Про надання в оренду земельної ділянки для ведення 

городництва гр. Могилі Т.Л.»  
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Вирішили  :  Рішення прийнято. Результати поіменного голосування та 

рішення  № 30 додаються  

Слухали     : «Про надання в оренду земельної ділянки для ведення 

городництва гр. Новак К.П.»  

Вирішили  :  Рішення прийнято. Результати поіменного голосування та 

рішення  № 31 додаються   

Слухали     :   «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Шкот Ю.Я» 

Вирішили  :  Рішення прийнято. Результати поіменного голосування та 

рішення  № 32 додаються   

Слухали     :  «Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) гр.Перминову Ю.М.» 

Вирішили  :  Рішення прийнято. Результати поіменного голосування та 

рішення  № 33 додаються   

Слухали     :  «Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) гр.Мельниченко С.Ю.» 

Вирішили  :  Рішення прийнято. Результати поіменного голосування та 

рішення  № 34 додаються   

Слухали     :  «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність гр. Голюк А.Ю.» 

Вирішили  :  Рішення прийнято. Результати поіменного голосування та 

рішення  № 35 додаються   

Слухали     :  «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність гр. Кичук М.Г.» 

Вирішили  :  Рішення прийнято. Результати поіменного голосування та 

рішення  № 36 додаються   

Слухали     :  «Про внесення змін в договір оренди земельної ділянки, 

укладений між Гатненською сільською радою та ТОВ «Терен 

Люкс» 

Вирішили  :  Рішення прийнято. Результати поіменного голосування та 

рішення  № 37 додаються   

Слухали     :  «Про передачу в оренду терміном на 49 років земельної ділянки 

Недобиткіну В.О. для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі в с. Гатне, по вул. Інститутська, 2-Б, 2-В» 

Вирішили  :  Рішення прийнято. Результати поіменного голосування та 

рішення  № 38додаються   

Слухали     :  «Про передачу в оренду терміном на 49 років земельної ділянки 

Мирці А.З. для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в 

с. Гатне, по вул. Інститутська, 2-А» 

Вирішили  :  Рішення прийнято. Результати поіменного голосування та 

рішення  № 39 додаються   
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Слухали     :  «Про затвердження акту прийомки-передачі межових знаків на 

зберігання гр. Яніна Б.О.» 

Вирішили  :  Рішення прийнято. Результати поіменного голосування та 

рішення  № 40 додаються   

Слухали     :  «Про затвердження акту прийомки-передачі межових знаків на 

зберігання гр.гр. Сушкової Г. Й., Крахмальової А. С.» 

Вирішили  :  Рішення прийнято. Результати поіменного голосування та 

рішення  № 41 додаються   

Слухали     :  «Про відмову в затвердженні проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки і передачу у власність земельної 

ділянки гр. Лазарєву С.М.» 

Вирішили  :  Рішення прийнято. Результати поіменного голосування та 

рішення  № 42 додаються   

Слухали     :  «Про відмову в затвердженні проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, цільове призначення якої 

змінюється гр. Крикун В.І.» 

Вирішили  :  Рішення прийнято. Результати поіменного голосування та 

рішення  № 43 додаються   

Слухали     : «Про затверження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки і передачу у власність земельної ділянки гр. 

Кулик Н.І.» 

Вирішили  :  Рішення прийнято. Результати поіменного голосування та 

рішення  № 44 додаються   

Слухали     :  «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється  гр. 

Давидюк Н.П,  Мовчан Т.П.» 

Вирішили  :  Рішення прийнято. Результати поіменного голосування та 

рішення  № 45 додаються   

Слухали     :  «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється  гр. 

Руденко А.П.» 

Вирішили  :  Рішення прийнято. Результати поіменного голосування та 

рішення  № 46 додаються   

Слухали     :  «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється  гр. 

Попович В.О.» 

Вирішили  :  Рішення прийнято. Результати поіменного голосування та 

рішення  № 47 додаються   

Слухали     :  «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки і передачу у власність земельної ділянки гр. 

Юзкова В.В.» 

Вирішили  :  Рішення прийнято. Результати поіменного голосування та 

рішення  № 48додаються   
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Слухали     :  «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки і передачу у власність земельної ділянки гр. 

Фофановій О.І.» 

Вирішили  :  Рішення прийнято. Результати поіменного голосування та 

рішення  № 49 додаються   

Слухали     :  «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки і передачу у власність земельної ділянки гр. 

Тимунь О.С.» 

Вирішили  :  Рішення прийнято. Результати поіменного голосування та 

рішення  № 50 додаються   

Слухали     :  «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) і передачу у власність земельної ділянки гр. 

Паламарчука В.Г.» 

Вирішили  :  Рішення прийнято. Результати поіменного голосування та 

рішення  № 51 додаються   

Слухали     : «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки і передачу у власність земельної ділянки  

                       гр. Лисака В.П.» 

Вирішили  :  Рішення прийнято. Результати поіменного голосування та 

рішення  № 52 додаються   

Слухали     :  Про затвердження тарифів на надання послуг  МПП « ВПК»  на 

теплову енергію 

Вирішили  :  Рішення прийнято. Результати поіменного голосування та 

рішення  № 53 додаються   

Слухали     :  Про  визнання ТОВ «Затишний двір» виконавцем  житлового-

комунальних  послуг в   селі Гатне 

Вирішили  :  Рішення прийнято. Результати поіменного голосування та 

рішення  № 54 додаються   

 Слухали     : Про затвердження тарифів на надання послуг   з утримання 

будинків та прибудинкових територій ТОВ « АВМ 

ЖИТЛОСЕРВІС»                     

Вирішили  :  Рішення прийнято. Результати поіменного голосування та 

рішення  № 55 додаються   

Слухали     :  Про  внесення змін до переліку доходних рахунків Гатненської 

сільської ради 

Вирішили  :  Рішення прийнято. Результати поіменного голосування та 

рішення  № 56 додаються   

Виступили : Паламарчук О.І, депутат Києво-Святошинської районної ради – 

звернувся з проханням внести зміни в  План економічного 

соціального та культурного розвитку Гатненської сільської ради  

на 2018  рік доповнивши його пунктом « Придбання 6 зупинок 

громадського транспорту» 
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 Жителі села звернулися з проханням передбачити в Плані 

економічного соціального та культурного розвитку Гатненської 

сільської ради  на 2018  рік кошти на будівництво тротуару в с. 

Гатне по вул. Курганній. 

Слухали     : Про внесення змін в план економічного, соціального та 

культурного розвитку Гатненської сільскої ради на 2018 рік 

Вирішили  :  Рішення прийнято. Результати поіменного голосування та 

рішення  № 57 додаються   

Виступили  : депутат сільської ради Вітенко С.М. – вніс на розгляд сесії 

сільської ради рішення  Київської міської ради «Про ініціювання 

створення місцевої асоціації «Київська агломерація»   

Слухали      : Про  розгляд  рішення  Київської міської ради «Про ініціювання 

створення місцевої асоціації «Київська агломерація» 

Вирішили  :  Рішення прийнято. Результати поіменного голосування та 

рішення  № 58 додаються   

 

 

Сільський голова                                         Б.Б.Корицький 
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