
  

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ  VІІ  СКЛИКАННЯ 
  

Р І Ш Е Н Н Я 

Від 18 травня 2018 року                                                                              № 1   

с. Гатне   

 

Про затвердження порядку денного двадцять дев’ятої  

сесії Гатненської сільської ради VІІ скликання 

 

 Керуючись ст. 26  Закону України “ Про місцеве самоврядування в 

Україні”,  враховуючи пропозиції щодо формування порядку денного сесії,  

Гатненська сільська рада   

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити порядок денний двадцять  дев’ятої сесії Гатненської 

сільської ради VІІ скликання,  а саме:   
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./ 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  Гатненського 

сільського голову  Корицького Б.Б. 

 

 

Сільський голова                                         Б.Б.Корицький 

 

 

 

 



  

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ  VІІ  СКЛИКАННЯ 
  

Р І Ш Е Н Н Я 

Від 18 травня 2018 року                                                                              № 2   

с. Гатне   

 

Про затвердження звіту про  виконання сільського бюджету 

Гатненської сільської ради  за І квартал 2018 року 

 

 

 Відповідно до п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”,   Гатненська сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

     

 1. Затвердити звіт про виконання  місцевого бюджету Гатненської 

сільської ради  ( загального та спеціального фондів) за І квартал 2018 року. 

 

  

  

  Сільський голова                                                                    Б.Б. Корицький 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ  VІІ  СКЛИКАННЯ 
  

Р І Ш Е Н Н Я 

Від 18 травня 2018 року                                                                              № 3   

с. Гатне   

 

Про  виділення коштів 

 

        Відповідно до статті 26  Закону України “ Про місцеве самоврядування в 

Україні ”, з метою оплати товару, робіт, послуг, Гатненська сільська рада 

 

 ВИРІШИЛА: 

1. Виділити кошти з сільського  бюджету в сумі  10 354 200,00 грн., а 

саме: 

1.1.Виділить кошти: 

-Оплата заявочних внесків за участь футбольних команд в чемпіонаті 

району та області з фут залу, футболу та волейболу– 7 000,00 грн. 

-Рослини, добрива, матеріали для садівництва- 80 000,00 грн 

-Поточний ремонт електромереж вуличного освітлення в с.Гатне вул. 

Райдужна – 98 000,00 грн 

-Поточний ремонт електромереж вуличного освітлення в с.Гатне пров. 

Райдужний – 41 000,00 грн 

-Поточний ремонт електромереж вуличного освітлення в с.Гатне вул. 

Мічуріна – 25 000,00 грн 

-Поточний ремонт електромереж вуличного освітлення в с.Гатне вул. 

Молодіжна – 100 000,00 грн 

-Поточний ремонт електромереж вуличного освітлення в с.Гатне вул. 

Чумацька – 19 000,00 грн 

-Поточний ремонт електромереж вуличного освітлення в с.Гатне вул. 

Лесі Українки – 48 000,00 грн 

-Поточний ремонт електромереж вуличного освітлення в с.Гатне вул. 

Інститутська – 99 000,00 грн 

- Поточний ремонт електромереж вуличного освітлення в с.Гатне вул. 

Доброго Дуба – 17 000,00 грн 

- Поточний ремонт тротуару в с.Гатне вул. Київська – 120 000,00 грн 

- Поточний ремонт тротуару в с.Гатне вул. Жулянська – 199 000,00 грн 

- Поточний ремонт дороги в с.Гатне вул. Кібернетична – 47 000,00 грн 

- Поточний ремонт дороги в с.Гатне вул. Теремківська –44 500,00 грн 

- Поточний ремонт дороги в с.Гатне вул. Покровська – 43 500,00 грн 

 



  

-Проектно-кошторисна документація на тимчасове підключення 

об’єкта будівництва дитячого дошкільного закладу на 280 місць по 

вул. Космонавтів в с.Гатне до ТП-30 000,00 грн 

-Монтажні роботи по підключенню об’єкта будівництва дитячого 

дошкільного закладу на 280 місць по вул. Космонавтів в с.Гатне до 

ТП-100 000,00 грн 

-Благоустрій території (планування, профілювання переміщення 

ґрунту) на території с.Гатне – 199 000,00 грн 

-Озеленення території в с.Гатне – 35 000,00 грн 

-Надання ландшафтних послуг в с.Гатне – 199 000,00 грн 

-Огорожа території Гатненської сільської ради с. Гатне- 70 000,00 грн 

-Газонокосилка (комплект матеріалів)– 30 000,00 грн 

-Капітальний ремонт улаштування дощової каналізації с.Гатне вул. 

Святопетрівська – 260 000,00 грн 

-Капіталтний ремонт дренажної каналізації с.Гатне вул. Кленова та 

Кармелюка – 120 000,00 грн 

-Капіталтний ремонт улаштування дренажної каналізації с.Гатне вул. 

Озерна та вул.. Свободи – 230 000,00 грн 

-Капітальний ремонт електромереж вуличного освітлення в с.Гатне 

вул. Кленова – 216 000,00 грн 

-Капітальний ремонт дороги  в с.Гатне вул. Березнева від вул. Озерна 

до вул. Каштанова - 700 000,00 грн 

-Капітальний ремонт дороги  в с.Гатне вул. Північна - 300 000,00 грн 

-Капітальний ремонт дороги  в с.Гатне вул. Святкова - 300 000,00 грн 

-Капітальний ремонт дороги  в с.Гатне вул. Озерна від вул. Доброго 

Дуба до вул. Березнева -  860 000,00 грн 

-Капітальний ремонт дороги  в с.Гатне вул. Івана Сірка від вул. 

Курганна до будинку №31– 1 280 000,00 грн 

-Капітальний ремонт дороги  в с.Гатне вул. Археологічна від вул. 

Петровського до вул.. Богдана Хмельницького– 530 000,00 грн 

-Капітальний ремонт дороги  в с.Гатне вул. Богдана Хмельницького 

від вул.Курганна до вул. Чумацька– 860 000,00 грн 

-Капітальний ремонт дороги  в с.Гатне вул. Чумацька від вул.. Кленова 

до вул. Богдана Хмельницького– 1 499 000,00 грн 

-Будівництво спортивного майданчика в с.Гатне – 499 000,00 грн 

-Технічний нагляд на об’єкт будівництво дитячого дошкільного 

закладу на 280 місць по вул. Космонавтів в с.Гатне- 999 000,00грн 

-Авторський нагляд на об’єкт будівництво дитячого дошкільного 

закладу на 280 місць по вул. Космонавтів в с.Гатне- 35 000,00грн 

-Виконання геодезичних робіт на об’єкт будівництво дитячого 

дошкільного закладу на 280 місць по вул. Космонавтів в с.Гатне- 1 

5 200,00грн.  

-Виконання топографо-геодезичних робіт на об’єкт будівництво 

дитячого дошкільного закладу на 280 місць по вул. Космонавтів в 

с.Гатне- 10000,00грн 



  

      2. Видатки провести за рахунок коштів загального та спеціального 

фондів. 

      3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну 

депутатську комісію з питань  планування бюджету, інвестицій, розвитку 

самоврядування та інформаційної політики. 

     

 

Сільський голова                                                             Б.Б. Корицький 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ  VІІ  СКЛИКАННЯ 
  

Р І Ш Е Н Н Я 

Від 18 травня 2018 року                                                                              № 4   

с. Гатне   
 

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» 

       

  Відповідно до   пункту 23  частини  1   статті 26  Закону України “ Про 

місцеве самоврядування в Україні ”,  Гатненська сільська рада,- 

  

 ВИРІШИЛА: 

         1. Внести зміни 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», а саме: 

1.1. Зменшити видаткову частину загального фонду на суму 3 340 000,00 грн, 

а саме: 

 З ТКВКБМС 8230 – 1 100 000,00 грн., а саме: 

КЕКВ 2610- «-»  1 100 000,00 грн., 

З ТКВКБМС 6030– 2 240 000,00 , а саме: 

КЕКВ 2210 - «-» 300 000,00 грн. 

КЕКВ 2240 - «-» 1 940 000,00 грн. 

1.2.Встановити профіцит загального фонду сільського бюджету у сумі  3 340 

000,00 грн., напрямком використання якого є передача коштів із загального 

фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку). 

1.3.Встановити дефіцит спеціального фонду сільського бюджету в сумі 

 3 340 000,00 грн., напрямком покриття якого визначити надходження коштів 

із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку )  

1.4.Збільшити видаткову частину  спеціального фонду сільського бюджету за 

рахунок передачі із загального фонду до спеціального фонду (бюджету 

розвитку) на суму 3 340 000,00 грн, а саме по: 

ТКВКБМС 6030  в сумі 2 841 000,00, а саме: 

    КЕКВ 3132 « + »  2 841 000,00 грн 

           ТКВКБМС 7330 в сумі 499 000,00 грн., а саме: 

             КЕКВ 3122 « + »  499 000,00 грн 



  

1.5. Збільшити видаткову частину спеціального фонду сільського бюджету 

(бюджету розвитку), за рахунок залишку коштів спеціального фонду 

(бюджету розвитку) станом на 01.01.2018 року на загальну суму 166 000,00 

грн, а саме: 

  ТКВКБМС 6030 – 126 000,00 грн, а саме  

   КЕКВ 3110  «+» 126 000,00 грн 

ТКВКБМС 7321 в сумі 40 000,00 грн., а саме: 

   КЕКВ 3122 « + »  40 000,00 грн 

1.6. Провести перерозподіл видатків спеціального фонду (бюджету 

розвитку), а саме: 

З ТКВКБМС 7310 в сумі 1 000 000,00 грн., 

КЕКВ 3122 « - »  1 000 000,00 грн 

На ТКВКБМС 7330 в сумі 1 000 000,00 грн., а саме: 

КЕКВ 3122 « + »  1 000 000,00 грн 

2.Головному бухгалтеру підготувати відповідні документи щодо 

формування змін. 

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну 

депутатську комісію з питань  планування бюджету, інвестицій, розвитку 

самоврядування та інформаційної політики. 

4.Внести зміни до додатків №2,3,6,7 двадцять п’ятої сесії Гатненської 

сільської ради  від 21.12.2017 року № 2  «Про затвердження сільського 

бюджету Гатненської сільської ради  на 2018 рік» 

 

 

 

Сільський голова                                                       Б.Б. Корицький         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ  VІІ  СКЛИКАННЯ 
  

Р І Ш Е Н Н Я 

Від 18 травня 2018 року                                                                              № 5   

с. Гатне   

 

Про затвердження розпоряджень 

Гатненського сільського голови 
 

Розглянувши розпорядження Гатненського сільського голови  

Корицького Б.Б., керуючись  підпунктом 5 частини1 статті 26   Закону 

України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”,  Гатненська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити  розпорядження Гатненського сільського  голови: 

 №  7  від  21.03.2018 «Про  затвердження кошторисної документації на  

2018 рік»; 

 №  10  від  13.04.2018  «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»; 

 №  9-к  від  26.03.2018 «Про  здійснення виплати  премій працівникам 

Гатненської сільської ради та її виконавчих органів»;  

 №  17-к  від  23.04.2018 «Про  здійснення виплати  премій працівникам 

Гатненської сільської ради та її виконавчих органів». 

 

 

 

 

 Сільський голова                                                       Б.Б. Корицький         

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 18 травня 2018 року                                                                            №6 

с. Гатне 

 

«Про відмову у наданні дозволу на розробку 

детального плану території» 

 

Розглянувши заяву громадянки України Фокіної Ольги Ярославівни 

(вх.№Ф-417 від 04.04.2018 року) щодо надання дозволу на розробку 

детального плану території забудови належних на праві власності заявнику 

земельних ділянок загальною площею 0,2400 га в с. Гатне Києво-

Святошинського району  Київської області (кадастрові номери: 

3222481600:02:010:0449, 3222481600:02:010:0454), у зв’язку з 

невідповідність ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», 

враховуючи висновок  комісії з питань землекористування, розвитку 

території та торгівлі керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Гатненська сільська  рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити громадянці Фокіній Ользі Ярославівні у наданні дозволу 

на розробку детального плану території забудови земельних ділянок 

загальною площею 0,2400 га в с. Гатне Києво-Святошинського району  

Київської області (кадастрові номери: 3222481600:02:010:0449, 

3222481600:02:010:0454). 

2. Повідомити про це рішення землекористувача. 

3. Виконання цього рішення покласти на постійну депутатську 

комісію Гатненської сільської ради з питань землекористування, розвитку 

території, благоустрою та торгівлі. 

 

 

Сільський голова        Б.Б.Корицький 

  



  

  
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 18 травня 2018 року                                                                           №7  

с. Гатне 

 

«Про відмову у наданні дозволу на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі гр. Скопецькій Н.П.» 

 

Розглянувши звернення громадянки України Скопецької Ніни 

Пилипівни (вх.№С-534 від 02.05.2018 року)  про надання дозволу на розробку 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі, орієнтовною площею 0,0042 га для індивідуального 

садівництва, яка розташована за адресою: Київська область, Києво-

Святошинський район, с. Гатне, вул. Лісова, у зв’язку з тим, що подане 

клопотання не відповідає вимогам ст. 118 Земельного Кодексу України, 

враховуючи висновок  комісії з питань землекористування, розвитку 

території та торгівлі, керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Відмовити громадянці Скопецькій Ніні Пилипівні в наданні дозволу 

на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі, орієнтовною площею 0,0042 га для 

індивідуального садівництва, яка розташована за адресою: Київська область, 

Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. Лісова. 

2.   Повідомити про це рішення заявника. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську комісію Гатненської сільської ради з питань землекористування, 

розвитку території, благоустрою та торгівлі. 

 

 

Сільський голова        Б.Б.Корицький 

 



  

  
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 18 травня 2018 року                                                                           №8 

с. Гатне 

 

«Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність гр. Федусів А.С.» 

 

Розглянувши звернення громадянина України Федусів Андрія 

Степановича (вх.№Ф-407 від 30.03.2018 року) про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, орієнтовною площею 0,1200 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка розташована за 

адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. 

Кленова, у зв’язку з тим, що заявлена в клопотанні ініціатива не відповідає 

містобудівній документації, враховуючи висновок  комісії з питань 

землекористування, розвитку території та торгівлі, керуючись Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Відмовити громадянину Федусів Андрію Степановичу в наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність орієнтовною площею 0,1200 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка 

розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. 

Гатне, вул. Кленова. 

2.   Повідомити про це рішення заявника. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську комісію Гатненської сільської ради з питань землекористування, 

розвитку території, благоустрою та торгівлі. 

 

 

Сільський голова        Б.Б.Корицький 

 

 



  

  
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 18 травня 2018 року                                                                           № 9  

с. Гатне 

 

«Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

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

 

Розглянувши звернення громадянина України Терещенка Віктора 

Сергійовича (вх.№Т-451 від 23.04.2018 року) про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, орієнтовною площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка розташована за 

адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. 

Симоненка, між будинками №8-№10, у зв’язку з тим, що зазначена на 

графічних матеріалах земельна ділянка перебуває у користуванні інших осіб, 

враховуючи висновок  комісії з питань землекористування, розвитку 

території та торгівлі, керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Відмовити громадянину Терещенку Віктору Сергійовичу в наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність орієнтовною площею 0,2500 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка 

розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. 

Гатне, вул. Симоненка, між будинками №8-№1. 

2.   Повідомити про це рішення заявника. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську комісію Гатненської сільської ради з питань землекористування, 

розвитку території, благоустрою та торгівлі. 

 

 

Сільський голова        Б.Б.Корицький 

 

  



  

  
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 18 травня 2018 року                                                                           №10  

с. Гатне 

 

«Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою 

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

 

Розглянувши звернення громадянина України Мороза Дмитра 

Олеговича (вх.№М-418 від 04.04.2018 року) про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд, яка розташована за адресою: 

Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. Симоненка,  у 

зв’язку з тим, що зазначена на графічних матеріалах земельна ділянка 

перебуває у користуванні інших осіб, враховуючи висновок  комісії з питань 

землекористування, розвитку території та торгівлі, керуючись Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Відмовити громадянину Морозу Дмитру Олеговичу в наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка 

розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. 

Гатне, вул. Симоненка. 

2.   Повідомити про це рішення заявника. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську комісію Гатненської сільської ради з питань землекористування, 

розвитку території, благоустрою та торгівлі. 

 

 

Сільський голова        Б.Б.Корицький 



  

  
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 18 травня 2018 року                                                                           №11  

с. Гатне 

 

«Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

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

 

Розглянувши звернення громадянина України Закреничного 

Олександра Вікторовича (вх.№З-427 від 12.04.2018 року) про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, орієнтовною площею 0,1000 га для індивідуального 

садівництва, яка розташована за адресою: Київська область, Києво-

Святошинський район, с. Гатне, вул. Молодіжна (кадастровий номер 

3222481600:02:010:5530),  у зв’язку з тим, що зазначена на графічних 

матеріалах земельна ділянка перебуває у користуванні інших осіб, 

враховуючи висновок  комісії з питань землекористування, розвитку 

території та торгівлі, керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Відмовити громадянину Закреничному Олександру Вікторовичу в 

наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність орієнтовною площею 0,1000 га для 

індивідуального садівництва, яка розташована за адресою: Київська область, 

Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. Молодіжна (кадастровий номер 

3222481600:02:010:5530). 

2.   Повідомити про це рішення заявника. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську комісію Гатненської сільської ради з питань землекористування, 

розвитку території, благоустрою та торгівлі. 

 

 

Сільський голова        Б.Б.Корицький 

  



  

  
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 18 травня 2018 року                                                                           №12  

с. Гатне 

 

«Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

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

 

Розглянувши звернення громадянина України Косухи Юрія 

Олексійовича (вх.№К-369 від 28.03.2018 року) про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, орієнтовною площею 0,2499 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка розташована за 

адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, в районі 

вул. Вишневої (кадастровий номер 3222481601:01:013:5016),  у зв’язку з тим, 

що зазначена на графічних матеріалах земельна ділянка перебуває у 

користуванні інших осіб, враховуючи висновок  комісії з питань 

землекористування, розвитку території та торгівлі, керуючись Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Відмовити громадянину Косусі Юрію Олексійовичу в наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність орієнтовною площею 0,2499 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка 

розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. 

Гатне, в районі вул. Вишневої (кадастровий номер 3222481601:01:013:5016). 

2.   Повідомити про це рішення заявника. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську комісію Гатненської сільської ради з питань землекористування, 

розвитку території, благоустрою та торгівлі. 

 

 

Сільський голова        Б.Б.Корицький 

  



  

  
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 18 травня 2018 року                                                                           №13  

с. Гатне 

 

«Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність гр. Олексюку С.В.» 

 

Розглянувши звернення громадянина України Олексюка Сергія 

Васильовича (вх.№О-478 від 25.04.2018 року) про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, орієнтовною площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка розташована за 

адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, у зв’язку з 

тим, що заявлена в клопотанні ініціатива не відповідає містобудівній 

документації, враховуючи висновок  комісії з питань землекористування, 

розвитку території та торгівлі, керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Відмовити громадянину Олексюку Сергію Васильовичу в наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність орієнтовною площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка 

розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. 

Гатне. 

2.   Повідомити про це рішення заявника. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську комісію Гатненської сільської ради з питань землекористування, 

розвитку території, благоустрою та торгівлі. 

 

 

Сільський голова        Б.Б.Корицький 



  

  
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 18 травня 2018 року                                                                           №14  

с. Гатне 

 

«Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність гр. Олексюку С.В.» 

 

Розглянувши звернення громадянина України Олексюка Сергія 

Васильовича (вх.№О-477 від 25.04.2018 року) про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, орієнтовною площею 0,0900 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка розташована за 

адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, у зв’язку з 

тим, що заявлена в клопотанні ініціатива не відповідає містобудівній 

документації, враховуючи висновок  комісії з питань землекористування, 

розвитку території та торгівлі, керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Відмовити громадянину Олексюку Сергію Васильовичу в наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність орієнтовною площею 0,0900 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка 

розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. 

Гатне. 

2.   Повідомити про це рішення заявника. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську комісію Гатненської сільської ради з питань землекористування, 

розвитку території, благоустрою та торгівлі. 

 

 

Сільський голова        Б.Б.Корицький 

  



  

  
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 18 травня 2018 року                                                                           №15  

с. Гатне 

 

«Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність гр. Олексюку С.В.» 

 

Розглянувши звернення громадянина України Олексюка Сергія 

Васильовича (вх.№О-476 від 25.04.2018 року) про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, орієнтовною площею 0,0400 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка розташована за 

адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, у зв’язку з 

тим, що зазначена на графічних матеріалах земельна ділянка перебуває у 

користуванні інших осіб, враховуючи висновок  комісії з питань 

землекористування, розвитку території та торгівлі, керуючись Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Відмовити громадянину Олексюку Сергію Васильовичу в наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність орієнтовною площею 0,0400 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка 

розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. 

Гатне. 

2.   Повідомити про це рішення заявника. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську комісію Гатненської сільської ради з питань землекористування, 

розвитку території, благоустрою та торгівлі. 

 

 

Сільський голова        Б.Б.Корицький 

  



  

  
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 18 травня 2018 року                                                                           №16  

с. Гатне 

 

«Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність гр. Олексюку С.В.» 

 

Розглянувши звернення громадянина України Олексюка Сергія 

Васильовича (вх.№О-475 від 25.04.2018 року) про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, орієнтовною площею 0,0400 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка розташована за 

адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, у зв’язку з 

тим, що заявлена в клопотанні ініціатива не відповідає містобудівній 

документації, враховуючи висновок  комісії з питань землекористування, 

розвитку території та торгівлі, керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Відмовити громадянину Олексюку Сергію Васильовичу в наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність орієнтовною площею 0,0400 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка 

розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. 

Гатне. 

2.   Повідомити про це рішення заявника. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську комісію Гатненської сільської ради з питань землекористування, 

розвитку території, благоустрою та торгівлі. 

 

 

Сільський голова        Б.Б.Корицький 

  



  

  
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 18 травня 2018 року                                                                           №17  

с. Гатне 

 

«Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність гр. Олексюку С.В.» 

 

Розглянувши звернення громадянина України Олексюка Сергія 

Васильовича (вх.№О-474 від 25.04.2018 року) про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, орієнтовною площею 0,0900 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка розташована за 

адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, у зв’язку з 

тим, що заявлена в клопотанні ініціатива не відповідає містобудівній 

документації, враховуючи висновок  комісії з питань землекористування, 

розвитку території та торгівлі керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Відмовити громадянину Олексюку Сергію Васильовичу в наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність орієнтовною площею 0,0900 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка 

розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. 

Гатне. 

2.   Повідомити про це рішення заявника. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську комісію Гатненської сільської ради з питань землекористування, 

розвитку території, благоустрою та торгівлі. 

 

 

Сільський голова        Б.Б.Корицький 



  

  
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 18 травня 2018 року                                                                           №18  

с. Гатне 

 

«Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність гр.Кулаковській О.Є.» 

 

Розглянувши звернення громадянки України Кулаковської Олени 

Євгеніївни (вх.№К-357 від 28.03.2018 року) щодо відведення земельної 

ділянки у власність, орієнтовною площею 0,0015 га для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована за адресою: Київська область, 

Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. Покровська, 2, у зв’язку з тим, що 

заявлена в клопотанні ініціатива не відповідає містобудівній документації, 

враховуючи висновок  комісії з питань землекористування, розвитку 

території та торгівлі, керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Відмовити громадянці Кулаковській Олені Євгеніївні в наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність орієнтовною площею 0,0015 га для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована за адресою: Київська область, 

Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. Покровська, 2. 

2.   Повідомити про це рішення заявника. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську комісію Гатненської сільської ради з питань землекористування, 

розвитку території, благоустрою та торгівлі. 

 

 

Сільський голова        Б.Б.Корицький 

  



  

  
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 18 травня 2018 року                                                                           №19  

с. Гатне 

 

«Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність гр. Мурзіну О.С.» 

 

Розглянувши звернення громадянина України Мурзіна Олександра 

Сергійовича (вх.№М-358 від 28.03.2018 року) щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність на прибудинковій території, яка розташована за 

адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. 

Покровська, 2, у зв’язку з тим, що заявлена в клопотанні ініціатива 

суперечить вимогам ст.118, 121 Земельного Кодексу України, враховуючи 

висновок  комісії з питань землекористування, розвитку території та торгівлі 

керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Гатненська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Відмовити громадянину Мурзіну Олександру Сергійовичу в наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, яка розташована за адресою: Київська область, Києво-

Святошинський район, с. Гатне, вул. Покровська, 2. 

2.   Повідомити про це рішення заявника. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську комісію Гатненської сільської ради з питань землекористування, 

розвитку території, благоустрою та торгівлі. 

 

 

Сільський голова        Б.Б.Корицький 

  



  

  
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 18 травня 2018 року                                                                           №20  

с. Гатне 

 

«Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

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

 

Розглянувши звернення громадянки України Легкої Надії 

Володимирівни (вх.№Л-359 від 28.03.2018 року) щодо відведення земельної 

ділянки у власність, орієнтовною площею 0,0017 га для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована за адресою: Київська область, 

Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. Покровська, 2, у зв’язку з тим, що 

заявлена в клопотанні ініціатива не відповідає містобудівній документації, 

враховуючи висновок  комісії з питань землекористування, розвитку 

території та торгівлі, керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Відмовити громадянці Легкій Надії Володимирівні в наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність орієнтовною площею 0,0017 га для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована за адресою: Київська область, 

Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. Покровська, 2. 

2.   Повідомити про це рішення заявника. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську комісію Гатненської сільської ради з питань землекористування, 

розвитку території, благоустрою та торгівлі. 

 

 

Сільський голова        Б.Б.Корицький 



  

  
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 18 травня 2018 року                                                                           №21  

с. Гатне 

 

«Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність гр. Білик В.В.» 

 

Розглянувши звернення громадянина України Білик Віктора 

Володимировича (вх.№Б-558 від 08.05.2018 року) про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, орієнтовною площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка розташована за 

адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, біля 

вулиці Карпа Валовня, у зв’язку з тим, що зазначена на графічних матеріалах 

земельна ділянка перебуває у користуванні інших осіб, враховуючи висновок  

комісії з питань землекористування, розвитку території та торгівлі, 

керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Гатненська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Відмовити громадянину  Білик Віктору Володимировичу в наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність орієнтовною площею площею 0,2500 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка 

розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. 

Гатне, біля вулиці Карпа Валовня. 

2.   Повідомити про це рішення заявника. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську комісію Гатненської сільської ради з питань землекористування, 

розвитку території, благоустрою та торгівлі. 

 

 

Сільський голова        Б.Б.Корицький 

 

  



  

  
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 18 травня 2018 року                                                                           №22  

с. Гатне 

 

«Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність гр. Кириленко Д.І.» 

 

Розглянувши звернення громадянина України Кириленка Дмитра 

Івановича (вх.№К-529 від 27.04.2018 року) про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 0,1500 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд, на території Гатненської сільської 

ради Києво-Святошинського району Київської області, у зв’язку з тим, що 

зазначена на графічних матеріалах земельна ділянка перебуває у 

користуванні інших осіб, враховуючи висновок  комісії з питань 

землекористування, розвитку території та торгівлі, керуючись Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Відмовити громадянину Кириленку Дмитру Івановичу в наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність орієнтовною площею 0,1500 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, на 

території Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району 

Київської області. 

2.   Повідомити про це рішення заявника. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську комісію Гатненської сільської ради з питань землекористування, 

розвитку території, благоустрою та торгівлі. 

 

 

Сільський голова        Б.Б.Корицький 

  



  

  
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 18 травня 2018 року                                                                           №23  

с. Гатне 

 

«Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність гр. Терещенко В.С.» 

 

Розглянувши звернення громадянина України громадянина України 

Терещенка Віктора Сергійовича (вх.№Т-542 від 03.05.2018 року) про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, орієнтовною площею 0,1500 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель, яка 

розташована за адресою: с. Гатне, вул. Симоненка, Києво-Святошинський 

район, Київська область, у зв’язку з тим, що зазначена на графічних 

матеріалах земельна ділянка перебуває у користуванні інших осіб, 

враховуючи висновок  комісії з питань землекористування, розвитку 

території та торгівлі, керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Відмовити громадянину Терещенку Віктору Сергійовичу в наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність орієнтовною площею 0,1500 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель, яка 

розташована за адресою: с. Гатне, вул.Симоненка, Києво-Святошинський 

район, Київська область. 

2.   Повідомити про це рішення заявника. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську комісію Гатненської сільської ради з питань землекористування, 

розвитку території, благоустрою та торгівлі. 

 

 

Сільський голова        Б.Б.Корицький 

  



  

  
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 18 травня 2018 року                                                                           №24  

с. Гатне 
 

«Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у користування на 

умовах оренди ПАТ «Київобленерго» 

 
 

Розглянувши клопотання ПАТ «Київобленерго» (вх.№27/1/442 від 

21.03.2018 року) та надані матеріали, враховуючи висновок  комісії з питань 

землекористування, розвитку території та торгівлі, керуючись ст. ст. 12, 76, 

93, 123 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська 

сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати ПАТ «Київобленерго» дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування на умовах 

оренди терміном на 49 років, орієнтовною площею 0,0022 га, для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії, під ТП-10/0,4кВ,  по вул. 

Садова в с. Гатне, Києво-Святошинського району Київської області. 

2. Роботи з розроблення проекту розпочати після укладання договору із 

юридичною (фізичною) особою, яка у відповідності до Закону України «Про 

землеустрій» є розробником документації із землеустрою. 

3. Зміст проекту землеустрою повинен відповідати вимогам ст. 50 

Закону України «Про землеустрій». 

4. Погоджений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

в оренду протягом 12 місяців з дня набрання чинності даного рішення 

направити до Гатненської сільської ради на затвердження. 

5. Приступати до використання земельної ділянки до встановлення її 

меж в натурі (на місцевості), одержання документа, що посвідчує право на 

неї, та державної реєстрації забороняється. 

 

Сільський голова        Б.Б.Корицький 



  

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 18 травня 2018 року                                                                           №25  

с. Гатне 
 

«Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у користування на 

умовах оренди ПАТ «Київобленерго» 

 
 

Розглянувши клопотання ПАТ «Київобленерго» (вх.№27/1/547 від 

04.04.2018 року) та надані матеріали, враховуючи висновок  комісії з питань 

землекористування, розвитку території та торгівлі, керуючись ст. ст. 12, 76, 

93, 123 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська 

сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати ПАТ «Київобленерго» дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування на умовах 

оренди терміном на 49 років, орієнтовною площею 0,0051 га, для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії, під 5 опорами ПЛЗ-10 кВ 

ТП-10/0,4кВ ( 0,0022 га під ТП-10/0,4кВ та 3 земельні ділянки по 0,0004га, 1 

земельна ділянка 0,0008 га, 1 земельна ділянка 0,0009 під опорами)  по вул. 

Теремська в с. Гатне, Києво-Святошинського району Київської області. 

2. Роботи з розроблення проекту розпочати після укладання договору із 

юридичною (фізичною) особою, яка у відповідності до Закону України «Про 

землеустрій» є розробником документації із землеустрою. 

3. Зміст проекту землеустрою повинен відповідати вимогам ст. 50 

Закону України «Про землеустрій». 

4. Погоджений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

в оренду протягом 12 місяців з дня набрання чинності даного рішення 

направити до Гатненської сільської ради на затвердження. 

5. Приступати до використання земельної ділянки до встановлення її 

меж в натурі (на місцевості), одержання документа, що посвідчує право на 

неї, та державної реєстрації забороняється. 

 

Сільський голова        Б.Б.Корицький 



  

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 18 травня 2018 року                                                                           №26  

с. Гатне 

 

«Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

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

 

Розглянувши заяву громадянина України Коткова Олександра 

Васильовича (вх.№К-526 від 26.04.2018 року) та надані матеріали, 

враховуючи висновок  комісії з питань землекористування, розвитку 

території та торгівлі та керуючись ст.ст.12, 35, 116, 118, 121, 186-1, розділом 

X „Перехідні положення" Земельного кодексу України,  Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати громадянину України Коткову Олександру Васильовичу 

дозвіл на розробку проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки 

у власність орієнтовною площею 0,0158 га для ведення колективного 

садівництва, яка розташована за адресою: СТ «Ратай», с. Гатне, Києво-

Святошинський район Київська область. 

2. Роботи з розроблення проекту розпочати після укладання договору 

із юридичною (фізичною) особою, яка у відповідності до Закону України 

«Про землеустрій» є розробником документації із землеустрою. 

3. Зміст проекту землеустрою повинен відповідати вимогам ст. 50 

Закону України «Про землеустрій». 

4. Погоджений проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність протягом 12 місяців з дня набрання чинності даного 

рішення направити до Гатненської сільської  ради  на затвердження. 

5. Приступати до використання земельної ділянки до встановлення її 

меж в натурі (на місцевості), одержання документа, що посвідчує право на 

неї, та державної реєстрації забороняється. 

 

 

Сільський голова        Б.Б.Корицький 



  

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 18 травня 2018 року                                                                           №27  

с. Гатне 

 

«Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

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

 

Розглянувши заяву громадянина України Пахолки Олександра 

Вікторовича (вх.№П-610 від 16.05.2018 року) та надані матеріали, 

враховуючи висновок  комісії з питань землекористування, розвитку 

території та торгівлі та керуючись ст.ст.12, 33, 116, 118, 121, 186-1, розділом 

X „Перехідні положення" Земельного кодексу України,  Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати громадянину України Пахолці Олександру Вікторовичу 

дозвіл на розробку проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки 

у власність орієнтовною площею 0,1000 га для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована за адресою: вул. Свободи, с. 

Гатне, Києво-Святошинський район Київська область. 

2. Роботи з розроблення проекту розпочати після укладання договору 

із юридичною (фізичною) особою, яка у відповідності до Закону України 

«Про землеустрій» є розробником документації із землеустрою. 

3. Зміст проекту землеустрою повинен відповідати вимогам ст. 50 

Закону України «Про землеустрій». 

4. Погоджений проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність протягом 12 місяців з дня набрання чинності даного 

рішення направити до Гатненської сільської  ради  на затвердження. 

5. Приступати до використання земельної ділянки до встановлення її 

меж в натурі (на місцевості), одержання документа, що посвідчує право на 

неї, та державної реєстрації забороняється. 

 

 

Сільський голова        Б.Б.Корицький 

  



  

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 18 травня 2018 року                                                                           №28  

с. Гатне 

 

«Про надання в оренду земельної ділянки для ведення 

городництва гр. Горбач І.П.»  
 

Розглянувши звернення громадянки Горбач Інни Петрівни (Вх. №Г-493 

від 25.04.2018 року) та надані матеріали, враховуючи висновок  комісії з 

питань землекористування, розвитку території та торгівлі та керуючись 

ст.ст.12, 36, 93, 123 Земельного кодексу України,  Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати громадянці України Горбач Інні Петрівні в оренду строком на 

один рік земельну ділянку  орієнтовною площею 0,0300 га для ведення 

городництва, яка розташована за адресою: Київська область, Києво-

Святошинський район, с. Гатне, вул. Ботанічна. 

2.  Повідомити гр. Горбач І.П., що для укладення договору оренди 

земельної ділянки їй необхідно звернутися до спеціаліста-землевпорядника  

виконкому сільської ради  в термін до 18.07.2018 року . 

3. Повідомити гр. Горбач І.П.., що для укладення договору оренди 

земельної ділянки необхідно надати агрохімічний паспорт земельної ділянки. 

4. Попередити гр. Горбач І.П.., що у разі невиконання нею п.п. 2, 3 

даного рішення подальше користування  вказаною ділянкою буде припинено. 

5. За умови виконання п.п. 2, 3 даного рішення: 

5.1.Доручити в.о.спеціаліста–землевпорядника Петрик Ю.М. підготувати 

договір оренди земельної ділянки згідно чинного законодавства. 

5.2.Доручити сільськом у голові укласти договір оренди земельної 

ділянки згідно з чинним законодавством.   

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  голову 

постійної депутатської комісії з питань  землекористування, розвитку 

території, благоустрою та торгівлі. 

 

Сільський голова                      Б.Б. Корицький 

 



  

 

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 18 травня 2018 року                                                                           №29  

с. Гатне 

 

«Про надання в оренду земельної ділянки для ведення 

городництва гр. Чубатій О.Г.»  

 
 

Розглянувши звернення громадянки Чубатої Ольги Григорівни (Вх. 

№Ч-460 від 25.04.2018 року) та надані матеріали, враховуючи висновок  

комісії з питань землекористування, розвитку території та торгівлі та 

керуючись ст.ст.12, 36, 93, 123 Земельного кодексу України,  Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати громадянці України Чубатій Ользі Григорівні в оренду 

строком на один рік земельну ділянку  орієнтовною площею 0,0050 га для 

ведення городництва, яка розташована за адресою: Київська область, Києво-

Святошинський район, с. Гатне, вул. Ботанічна. 

2.  Повідомити гр. Чубату О. Г., що для укладення договору оренди 

земельної ділянки їй необхідно звернутися до спеціаліста-землевпорядника  

виконкому сільської ради  в термін до 18.07.2018 року . 

3. Повідомити гр. Чубату О. Г., що для укладення договору оренди 

земельної ділянки необхідно надати агрохімічний паспорт земельної ділянки. 

4. Попередити гр. Чубату О. Г., що у разі невиконання нею п.п. 2, 3 

даного рішення подальше користування  вказаною ділянкою буде припинено. 

5. За умови виконання п.п. 2, 3 даного рішення: 

5.1.Доручити в.о.спеціаліста–землевпорядника Петрик Ю.М. підготувати 

договір оренди земельної ділянки згідно чинного законодавства. 

5.2.Доручити сільськом у голові укласти договір оренди земельної 

ділянки згідно з чинним законодавством.   

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  голову 

постійної депутатської комісії з питань  землекористування, розвитку 

території, благоустрою та торгівлі. 



  

 

Сільський голова                      Б.Б. Корицький 



  

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 18 травня 2018 року                                                                           №30  

с. Гатне 

 

«Про надання в оренду земельної ділянки для ведення 

городництва гр. Могилі Т.Л.»  
 

Розглянувши звернення громадянина України Могили Тараса 

Любомировича (Вх. №М-461 від 25.04.2018 року) та надані матеріали, 

враховуючи висновок  комісії з питань землекористування, розвитку 

території та торгівлі та керуючись ст.ст.12, 36, 93, 123 Земельного кодексу 

України,  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Гатненська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати громадянину України Могилі Тарасу Любомировичу в оренду 

строком на один рік земельну ділянку орієнтовною площею 0,0050 га для 

ведення городництва, яка розташована за адресою: Київська область, Києво-

Святошинський район, с. Гатне, вул. Ботанічна а. 

2.  Повідомити гр. Могилі Т.Л., що для укладення договору оренди 

земельної ділянки їй необхідно звернутися до спеціаліста-землевпорядника  

виконкому сільської ради  в термін до 18.07.2018 року . 

3. Повідомити гр. Могилі Т.Л., що для укладення договору оренди 

земельної ділянки необхідно надати агрохімічний паспорт земельної ділянки. 

4. Попередити гр. Могилі Т.Л., що у разі невиконання ним п.п. 2, 3 

даного рішення подальше користування  вказаною ділянкою буде припинено. 

5. За умови виконання п.п. 2, 3 даного рішення: 

5.1.Доручити в.о.спеціаліста–землевпорядника Петрик Ю.М. підготувати 

договір оренди земельної ділянки згідно чинного законодавства. 

5.2.Доручити сільськом у голові укласти договір оренди земельної 

ділянки згідно з чинним законодавством.   

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  голову 

постійної депутатської комісії з питань  землекористування, розвитку 

території, благоустрою та торгівлі. 

 

Сільський голова                      Б.Б. Корицький 



  

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 18 травня 2018 року                                                                           №31  

с. Гатне 

 

«Про надання в оренду земельної ділянки для ведення 

городництва гр. Новак К.П.»  
 

Розглянувши звернення громадянки Новак Катерини Петрівни (Вх. 

№Н-484 від 25.04.2018 року) та надані матеріали, враховуючи висновок  

комісії з питань землекористування, розвитку території та торгівлі та 

керуючись ст.ст.12, 36, 93, 123 Земельного кодексу України,  Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати громадянці України Новак Катерині Петрівні в оренду строком 

на один рік земельну ділянку орієнтовною площею 0,0050 га для ведення 

городництва, яка розташована за адресою: Київська область, Києво-

Святошинський район, с. Гатне, вул. Ботанічна . 

2.  Повідомити гр. Новак К.П., що для укладення договору оренди 

земельної ділянки їй необхідно звернутися до спеціаліста-землевпорядника  

виконкому сільської ради  в термін до 18.07.2018 року . 

3. Повідомити гр. Новак К.П., що для укладення договору оренди 

земельної ділянки необхідно надати агрохімічний паспорт земельної ділянки. 

4. Попередити гр. Новак К.П., що у разі невиконання ним п.п. 2, 3 даного 

рішення подальше користування  вказаною ділянкою буде припинено. 

5. За умови виконання п.п. 2, 3 даного рішення: 

5.1.Доручити в.о.спеціаліста–землевпорядника Петрик Ю.М. підготувати 

договір оренди земельної ділянки згідно чинного законодавства. 

5.2.Доручити сільськом у голові укласти договір оренди земельної 

ділянки згідно з чинним законодавством.   

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  голову 

постійної депутатської комісії з питань  землекористування, розвитку 

території, благоустрою та торгівлі. 

 

Сільський голова                      Б.Б. Корицький 



  

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 18 травня 2018 року                                                                           №32 

с. Гатне 

 

«Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Шкот Ю.Я» 

 

Розглянувши заяву громадянина України Шкот Юрія Яковича (Ш-479 

від 25.04.2018 року) та надані матеріали, керуючись ст. ст. 12, 20, 35, 116, 

118, 121, 122, 186-1 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Гатненська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати громадянину України Шкот Юрію Яковичу дозвіл на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 0,0500 га для ведення колективного 

садівництва, що знаходиться за адресою: с. Гатне, СТ «Машинобудівник», 

діл. 76 Києво-Святошинського району Київської області. 

2. Роботи з розроблення проекту розпочати після укладання договору 

із юридичною (фізичною) особою, яка у відповідності до Закону України 

«Про землеустрій» є розробником документації із землеустрою. 

3. Зміст проекту землеустрою повинен відповідати вимогам ст. 50 

Закону України «Про землеустрій». 

4. Погоджений проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність протягом 12 місяців з дня набрання чинності даного 

рішення направити до Гатненської сільської  ради на затвердження. 

5. Приступати до використання земельної ділянки до встановлення її 

меж в натурі (на місцевості), одержання документа, що посвідчує право на 

неї, та державної реєстрації забороняється. 

 
 

Сільський голова                      Б.Б. Корицький 



  

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 18 травня 2018 року                                                                           №33 

с. Гатне 

 

«Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) гр.Перминову Ю.М.» 

 

Розглянувши заяву громадянина України Перминова Юрія 

Микитовича (Вх. №П-443 від 19.04.2018 року) та надані матеріали, 

враховуючи висновок  комісії з питань землекористування, розвитку 

території та торгівлі та керуючись ст.ст. 12, 40, 116, 120, 121, 122 розділом X 

„Перехідні положення" Земельного кодексу України,  Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада, 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати громадянину України Перминову Юрію Микитовичу дозвіл 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 0,0726 

га, яка розташована в с. Гатне, по вул. Святопетровського, Києво-

Святошинського району Київської області (кадастровий номер 

3222481601:01:004:0036). 

2. Роботи з розроблення технічної документації розпочати після 

укладання договору із юридичною (фізичною) особою, яка у відповідності 

до Закону України «Про землеустрій» є розробником документації із 

землеустрою. 

3. Зміст технічної документації із землеустрою повинен відповідати 

вимогам ст. 55 Закону України «Про землеустрій». 

4. Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) протягом 12 місяців з дня 

набрання чинності даного рішення направити до Гатненської сільської  ради  

на затвердження. 

5. Приступати до використання земельної ділянки до встановлення її 

меж в натурі (на місцевості), одержання документа, що посвідчує право на 

неї, та державної реєстрації забороняється. 

 

Сільський голова                Б.Б. Корицький 



  

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 18 травня 2018 року                                                                           №34 

с. Гатне 

 

«Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) гр.Мельниченко С.Ю.» 

 

Розглянувши заяву громадянки України Мельниченко Стелли Юріївни 

(Вх. №М-430 від 13.04.2018 року) та надані матеріали, враховуючи висновок  

комісії з питань землекористування, розвитку території та торгівлі та 

керуючись ст.ст. 12, 40, 116, 120, 121, 122 розділом X „Перехідні положення" 

Земельного кодексу України,  Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

 

ВИРІШИЛА: 

1.  Надати громадянці України Мельниченко Стеллі Юріївні дозвіл на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 0,1100 га, 

яка розташована в с. Гатне, по вул. Святопетровського, 21 Києво-

Святошинського району Київської області. 

2. Роботи з розроблення технічної документації розпочати після 

укладання договору із юридичною (фізичною) особою, яка у відповідності 

до Закону України «Про землеустрій» є розробником документації із 

землеустрою. 

3. Зміст технічної документації із землеустрою повинен відповідати 

вимогам ст. 55 Закону України «Про землеустрій». 

4. Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) протягом 12 місяців з дня 

набрання чинності даного рішення направити до Гатненської сільської  ради  

на затвердження. 

5. Приступати до використання земельної ділянки до встановлення її 

меж в натурі (на місцевості), одержання документа, що посвідчує право на 

неї, та державної реєстрації забороняється. 

 

Сільський голова                Б.Б. Корицький 



  

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 18 травня 2018 року                                                                           №35 

с. Гатне 

 

«Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

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

 

Розглянувши заяву громадянки України  Голюк Антоніни Юліївни (Вх. 

№Г-446 від 20.04.2018 року)  та надані матеріали, враховуючи висновок  

комісії з питань землекористування, розвитку території та торгівлі та 

керуючись ст.ст.12, 33, 116, 118, 121, 186-1, розділом X „Перехідні 

положення" Земельного кодексу України,  Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати громадянці України Голюк Антоніні Юліївні дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 0,0080 га, яка розташована за адресою: с. 

Гатне, провул. Зелений Києво-Святошинського району Київської області.. 

2. Роботи з розроблення проекту розпочати після укладання договору 

із юридичною (фізичною) особою, яка у відповідності до Закону України 

«Про землеустрій» є розробником документації із землеустрою. 

3. Зміст проекту землеустрою повинен відповідати вимогам ст. 50 

Закону України «Про землеустрій». 

4. Погоджений проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність протягом 12 місяців з дня набрання чинності даного 

рішення направити до Гатненської сільської ради на затвердження. 

5. Приступати до використання земельної ділянки до встановлення її 

меж в натурі (на місцевості), одержання документа, що посвідчує право на 

неї, та державної реєстрації забороняється. 

 

 

Сільський голова                Б.Б. Корицький 



  

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 18 травня 2018 року                                                                           №36 

с. Гатне 

 

«Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

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

 

Розглянувши заяву громадянина України  Кичука Миколи Гергійовича 

(Вх. №К-581 від 15.05.2018 року)  та надані матеріали, враховуючи висновок  

комісії з питань землекористування, розвитку території та торгівлі та 

керуючись ст.ст.12, 33, 116, 118, 121, 186-1, розділом X „Перехідні 

положення" Земельного кодексу України,  Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати громадянину України  Кичук Миколі Гергійовичу про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у 

власність орієнтовною площею 0,0300 га, яка розташована за адресою: с. 

Гатне, вул. Святопетровського Києво-Святошинського району Київської 

області. 

2. Роботи з розроблення проекту розпочати після укладання договору 

із юридичною (фізичною) особою, яка у відповідності до Закону України 

«Про землеустрій» є розробником документації із землеустрою. 

3. Зміст проекту землеустрою повинен відповідати вимогам ст. 50 

Закону України «Про землеустрій». 

4. Погоджений проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність протягом 12 місяців з дня набрання чинності даного 

рішення направити до Гатненської сільської ради на затвердження. 

5. Приступати до використання земельної ділянки до встановлення її 

меж в натурі (на місцевості), одержання документа, що посвідчує право на 

неї, та державної реєстрації забороняється. 

 

 

Сільський голова                Б.Б. Корицький 



  

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 18 травня 2018 року                                                                           №37 

с. Гатне 
 

«Про внесення змін в договір оренди земельної ділянки, укладений 

між Гатненською сільською радою та ТОВ «Терен Люкс» 

 
 

Розглянувши клопотання ТОВ «Терен Люкс» щодо внесення змін в 

договір оренди земельної ділянки, укладений між Гатненською сільською 

радою та ТОВ «Терен Люкс», посвідчений державним нотаріусом Першої 

Київської обласної державної нотаріальної контори 08.05.2004 року, 

зареєстрований в реєстрі за №2-2043, що розташована в с. Гатне, Києво-

Святошинського району Київської області в частині розміру площі земельної 

ділянки та залишити в користуванні організації земельну ділянку площею 

0,5798 га, враховуючи набуття право власності на будівлі, керуючись 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська 

сільська рада,  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести наступні зміни в договір оренди земельної ділянки, 

укладений між Гатненською сільською радою та ТОВ «Терен Люкс», 

посвідчений державним нотаріусом Першої Київської обласної державної 

нотаріальної контори 08.05.2004 року, зареєстрований в реєстрі за №2-2043: в 

частині розміру площі земельної ділянки - залишити в користуванні 

організації земельну ділянку загальною площею 0,5798 га (кадастровий 

номер 3222481601:01:050:5100). Всі інші умови договору оренди залишити 

без змін. 

2. Доручити сільському голові Корицькому Б.Б. укласти додаткову 

угоду до договору оренди земельної ділянки, укладений між Гатненською 

сільською радою та ТОВ «ТОВ «Терен Люкс»» і підписати акт прийому-

передачі земельної ділянки площею загальною площею 0,5798 га 

(кадастровий номер 3222481601:01:050:5100). 

 

 

Сільський голова                 Б.Б. Корицький 

  



  

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 18 травня 2018 року                                                                           №38 

с. Гатне 

 

«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» 
 

Розглянувши заяву громадянина Недобиткіна Віктора Олексійовича та 

подані матеріали, враховуючи лист ТОВ «Терен Люкс» (Вх. №453 від 

05.05.2018 року), керуючись  ст.  12, 120, 123, 124 Земельного кодексу 

України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

Гатненська сільська рада, 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати громадянину України Недобиткіну Віктору Олексійовичу 

земельну ділянку в користування на правах оренди терміном на 49 років для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі: 

- загальною площею 0,0590 га, що знаходиться за адресою: с. Гатне, вул. 

Інститутська, 2-Б (кадастровий номер 3222481601:01:050:5098); 

- загальною площею 0,0270 га, що знаходиться за адресою: с. Гатне, вул. 

Інститутська, 2-Б (кадастровий номер 3222481601:01:050:5099). 

2.  Встановити орендну плату за користування земельною ділянкою 

площею 0,0590 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, що 

знаходиться за адресою: с. Гатне, вул. Інститутська, 2-Б (кадастровий номер 

3222481601:01:050:5098), в розмірі 4 (чотири) % від нормативної грошової 

оцінки за рік. 

3. Встановити орендну плату за користування земельною ділянкою 

площею 0,0270 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, що 

знаходиться за адресою: с. Гатне, вул. Інститутська, 2-В (кадастровий номер 

3222481601:01:050:5099), в розмірі 4 (чотири) % від нормативної грошової 

оцінки за рік. 

4. Доручити  сільському голові Корицькому Б.Б. укласти договір 

оренди земельної ділянки згідно з чинним законодавством. 

5. Доручити в.о. спеціаліста-землевпорядника  Петрик Ю.М. внести 

зміни в облікову документацію. 

 



  

Сільський голова                 Б.Б. Корицький 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 18 травня 2018 року                                                                           №39 

с. Гатне 

 

«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» 
 

Розглянувши заяву громадянина Мирки Андрія Зіновійовича та подані 

матеріали, враховуючи лист ТОВ «Терен Люкс» (Вх. №453 від 05.05.2018 

року), керуючись  ст.  12, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Законом 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Гатненська сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянину України Мирці Андрію Зіновійовичу земельну 

ділянку в користування на правах оренди терміном на 49 років для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі загальною площею 0,6332 

га, що знаходиться за адресою: с. Гатне, вул. Інститутська, 2-А (кадастровий 

номер 3222481601:01:050:5101); 

2. Встановити орендну плату за користування земельною ділянкою 

площею 0,6332 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, що 

знаходиться за адресою: с. Гатне, вул. Інститутська, 2-А (кадастровий номер 

3222481601:01:050:5101), в розмірі 4 (чотири) % від нормативної грошової 

оцінки за рік. 

3. Доручити  сільському голові Корицькому Б.Б. укласти договір 

оренди земельної ділянки згідно з чинним законодавством. 

4. Доручити в.о. спеціаліста-землевпорядника  Петрик Ю.М. внести 

зміни в облікову документацію. 

 

 

Сільський голова                 Б.Б. Корицький 

  



  

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 18 травня 2018 року                                                                           №40 

с. Гатне 

 

«Про затвердження акту прийомки-передачі межових 

знаків на зберігання гр. Яніна Б.О.» 

 

Розглянувши заяву Яніна Богдана Олександровича про затвердження 

акту прийомки-передачі межових знаків на зберігання, якими закріплено 

межі земельної ділянки гр. Яніна Богдана Олександровича для ведення 

особистого селянського господарства,  площею 0,0600 га, яка розташована за 

адресою: с. Гатне, вул. Інститутська та надані матеріали, керуючись Законом 

України «Про землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Гатненська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити громадянину України Яніну Богдану Олександровичу акт 

прийомки-передачі межових знаків на зберігання, якими закріплено межі 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства,  площею 0,0600 га, яка розташована за адресою: с. 

Гатне, вул. Інститутська, Києво-Святошинського  району, Київської  області. 

 

 

 

 

Сільський голова       Б.Б. Корицький 

 

 

 



  

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 18 травня 2018 року                                                                           №41 

с. Гатне 

 

«Про затвердження акту прийомки-передачі межових знаків на 

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

 

Розглянувши лист ТОВ «Українська експертна група» щодо 

затвердження акту прийомки-передачі межових знаків на зберігання, якими 

закріплено межі земельної ділянки, загальною площею 0,1510га, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), що розташована за адресою: вул. Одеська, 11, 

с. Гатне, Києво-Святошинського району Київської області (кадастровий 

номер 3222481600:02:006:0018) та надані матеріали, керуючись Законом 

України «Про землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Гатненська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити громадянам Сушковій Ганні Йосипівні, Крахмальовій Анні 

Сергіївні акт прийомки-передачі межових знаків на зберігання, якими 

закріплено межі земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною 

площею 0,1510га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована за 

адресою: вул. Одеська, 11, с. Гатне, Києво-Святошинського району 

Київської області (кадастровий номер 3222481600:02:006:0018) 

 

 

 

Сільський голова       Б.Б. Корицький 

 

 

 

  



  

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 18 травня 2018 року                                                                           №42  

с. Гатне 

 

«Про відмову в затвердженні проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки і передачу у власність земельної 

ділянки гр. Лазарєву С.М.» 

 

Розглянувши клопотання громадянина України Лазарєва Сергія 

Миколайовича (Вх. №Л-424 від 11.04.2018 року) про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі у власність 

земельної ділянки будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,0743га, яка 

знаходиться за адресою: вул. Київська, 56, с. Гатне, Києво-Святошинського 

району Київської області, у зв’язку з тим, що подані матеріали не 

відповідають вимогам чинного законодавства, а саме ч. 9 ст. 118 Земельного 

кодексу України, ст. 16 ЗУ «Про Державний  земельний кадастр», 

враховуючи висновок  комісії з питань землекористування, розвитку 

території та торгівлі, керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» Гатненська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити громадянину України Лазарєву Сергію Миколайовичу у 

затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність орієнтовною площею 0,0743 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка розташована за 

адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. 

Київська, 56. 

2.   Повідомити про це рішення заявника. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську комісію Гатненської сільської ради з питань землекористування, 

розвитку території, благоустрою та торгівлі. 

 

Сільський голова        Б.Б.Корицький 



  

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 18 травня 2018 року                                                                           №43  

с. Гатне 

 

«Про відмову в затвердженні проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, цільове призначення якої 

змінюється гр. Крикун В.І.» 

 

Розглянувши клопотання громадянина України Крикун В’ячеслава 

Івановича (Вх. №К-560 від 10.05.2018 року) про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої 

змінюється із для ведення особистого селянського господарства на для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) загальною площею 0,0600 га, яка знаходиться за 

адресою: провул. Зелений, с. Гатне Києво-Святошинського району Київської 

області (кадастровий номер 3222481601:01:051:5630) та подані матеріали, у 

зв’язку з тим, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній 

документації, враховуючи висновок  комісії з питань землекористування, 

розвитку території та торгівлі, керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» Гатненська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити громадянину України Крикун В’ячеславу Івановичу у 

затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

цільове призначення якої змінюється із для ведення особистого селянського 

господарства на для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) загальною площею 

0,0600 га, яка знаходиться за адресою: провул. Зелений, с. Гатне Києво-

Святошинського району Київської області (кадастровий номер 

3222481601:01:051:5630). 

2.   Повідомити про це рішення заявника. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську комісію Гатненської сільської ради з питань землекористування, 

розвитку території, благоустрою та торгівлі. 

 

Сільський голова        Б.Б.Корицький 



  

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 18 травня 2018 року                                                                           №44  

с. Гатне 

 

«Про затверження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки і передачу у власність земельної ділянки гр. Кулик Н.І.» 

 

Розглянувши клопотання громадянки України Кулик Наталії Іванівни 

(Вх. №К-411 від 03.04.2018 року) та подані матеріали, враховуючи висновок  

комісії з питань землекористування, розвитку території та торгівлі, 

враховуючи висновок  комісії з питань землекористування, розвитку 

території та торгівлі та керуючись ст.ст.12, 40, 116, 118, 121, 186-1, розділом 

X „Перехідні положення" Земельного кодексу України,  Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр.. Кулик Наталії Іванівні для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Польова, 15, в 

с. Гатне, в межах Гатненської сільської ради, Києво-Святошинського району 

Київської області. 

2. Передати у приватну власність громадянці України Кулик Наталії 

Іванівні земельну ділянку загальною площею 0,0834га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка 

знаходиться за адресою: вул. Польова, 15, с. Гатне, Києво-Святошинського 

району Київської області (кадастровий номер 3222481601:01:006:5220). 

3. Віднести земельну ділянку до категорії земель – землі житлової та 

громадської забудови. 

4. Доручити в.о. спеціаліста-землевпорядника Петрик Ю.М. внести 

зміни в облікову документацію. 

5. В.о. спеціаліста-землевпорядника Петрик Ю.М. забезпечити передачу 

завіреної копії цього рішення Державному кадастровому реєстратору у 

п’ятиденний термін з дати його прийняття. 

6. Право власності на земельну ділянку зареєструвати в порядку, 

визначеному чинним законодавством. 

 

 Сільський голова        Б.Б.Корицький 



  

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 18 травня 2018 року                                                                           №45  

с. Гатне 

 

«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється  

гр. Давидюк Н.П,  Мовчан Т.П.» 

 

Розглянувши клопотання громадян України Давидюк Наталії 

Петрівни, Мовчан Тетяни Петрівни (Вх. №Д-532 від 27.04.2018 року) та 

подані матеріали, враховуючи висновок  комісії з питань землекористування, 

розвитку території та торгівлі та керуючись ст.ст. 12, 20, 121, 186-1, розділом 

X „Перехідні положення" Земельного кодексу України,  Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із 

земель для ведення особистого селянського господарства на землі для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) гр. Давидюк Наталії Петрівни, Мовчан Тетяні 

Петрівні на території с. Гатне, вул. Прикордонна, Києво-Святошинського 

району Київської області (кадастровий номер 3222481601:01:054:0059). 

2. Віднести земельну ділянку до категорії земель – землі житлової та 

громадської забудови.  

3. Доручити в.о. спеціаліста-землевпорядника  Петрик Ю.М. внести 

зміни в облікову документацію. 

4. В.о. спеціаліста-землевпорядника Петрик Ю.М. забезпечити передачу 

завіреної копії цього рішення Державному кадастровому реєстратору у 

п’ятиденний термін з дати його прийняття. 

5. Право власності на земельну ділянку зареєструвати в порядку, 

визначеному чинним законодавством. 

 

Сільський голова        Б.Б. Корицький 

  



  

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 18 травня 2018 року                                                                           №46  

с. Гатне 

 

«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, цільове призначення якої змінюється  гр. Руденко А.П.» 

 

Розглянувши клопотання громадянки Руденко Аніти Павлівни (Вх. 

№Р-531 від 27.04.2018 року) та подані матеріали, враховуючи висновок  

комісії з питань землекористування, розвитку території та торгівлі та 

керуючись ст.ст. 12, 20, 121, 186-1, розділом X „Перехідні положення" 

Земельного кодексу України, Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

гр. Руденко Аніті Павлівні загальною площею 0,0591 га, цільове 

призначення якої змінюється із земель для ведення особистого селянського 

господарства на землі для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на території с. Гатне, 

вул. Покровська, 46, Гатненської сільської ради, Києво-Святошинського 

району Київської області (кадастровий номер 3222481601:01:012:5303). 

2. Віднести земельну ділянку до категорії земель – землі житлової та 

громадської забудови.  

3. Доручити в.о. спеціаліста-землевпорядника Петрик Ю.М. внести 

зміни в облікову документацію. 

4. В.о. спеціаліста-землевпорядника Петрик Ю.М. забезпечити передачу 

завіреної копії цього рішення Державному кадастровому реєстратору у 

п’ятиденний термін з дати його прийняття. 

5. Право власності на земельну ділянку зареєструвати в порядку, 

визначеному чинним законодавством. 

 

Сільський голова        Б.Б. Корицький 



  

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 18 травня 2018 року                                                                           №47  

с. Гатне 

 

«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, цільове призначення якої змінюється  гр. Попович В.О.» 

 

Розглянувши клопотання громадянина України Поповича Валерія 

Олександровича (Вх. №П-533 від 02.05.2018 року) та подані матеріали, 

керуючись статтями 20, 21, 40, 121, 123 та розділом X „Перехідні положення" 

Земельного кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» Гатненська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянину України Поповичу Валерію Олександровичу цільове 

призначення якої змінюється із для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на для 

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 

загальною площею 0,1214 га, що знаходиться за адресою: вул. Швеця В., 94, 

с. Гатне Києво-Святошинського району Київської області (кадастровий 

номер 3222481601:01:052:0235). 

2. Віднести земельну ділянку до категорії земель – землі житлової та 

громадської забудови.  

3. Доручити в.о. спеціаліста-землевпорядника  Петрик Ю.М. внести 

зміни в облікову документацію. 

4. В.о. спеціаліста-землевпорядника  Петрик Ю.М. забезпечити 

передачу завіреної копії цього рішення державному кадастровому 

реєстратору у п’ятиденний термін з дати його прийняття. 

5. Право власності на земельну ділянку зареєструвати в порядку, 

визначеному чинним законодавством. 

 

 

Сільський голова                                                                 Б.Б. Корицький 

  



  

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 18 травня 2018 року                                                                         №48  

с. Гатне 

 

«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки і передачу у власність земельної ділянки гр. 

Юзкова В.В.» 
 

Розглянувши клопотання громадянина Юзкова Віктора 

Володимировича (Вх. №Ю-527 від 26.04.2018 року) та подані матеріали, 

враховуючи висновок комісії з питань землекористування, розвитку 

території та торгівлі та керуючись ст.ст. 12, 33, 116, 118, 121, 186-1, 

розділом X „Перехідні положення" Земельного кодексу України, Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянину Юзкову Віктору для ведення особистого 

селянського господарства в с. Гатне, по вул. Салютна, 39, Києво-

Святошинського району, Київської області. 

2. Передати у приватну власність громадянину України Юзкову 

Віктору Володимировичу земельну ділянку загальною площею 0,0188 га, 

для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за 

адресою: вул. Салютна, 39, с. Гатне, Києво-Святошинського району, 

Київської області (кадастровий номер 3222481601:01:053:5457). 

3. Віднести земельну ділянку до категорії земель – землі 

сільськогосподарського призначення.  

4. Доручити в.о. спеціаліста-землевпорядника Петрик Ю.М. внести 

зміни в облікову документацію. 

5. В.о. спеціаліста-землевпорядника Петрик Ю.М. забезпечити 

передачу завіреної копії цього рішення Державному кадастровому 

реєстратору у п’ятиденний термін з дати його прийняття. 

6. Право власності на земельну ділянку зареєструвати в порядку, 

визначеному чинним законодавством. 

 
 

Сільський голова       Б.Б. Корицький 

  



  

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 18 травня 2018 року                                                                           №49  

с. Гатне 

 

«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки і передачу у власність земельної ділянки 

гр. Фофановій О.І.» 
 

Розглянувши клопотання громадянки Фофанової Ольги Іванівни (Вх. 

№Ф-467 від 25.04.2018 року) та подані матеріали, враховуючи висновок 

комісії з питань землекористування, розвитку території та торгівлі та 

керуючись ст.ст. 12, 33, 116, 118, 121, 186-1, розділом X „Перехідні 

положення" Земельного кодексу України, Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність Фофановій Ользі Іванівні для ведення особистого селянського 

господарства на території с. Гатне, вул. Молодіжна, Києво-Святошинського 

району Київської області. 

2. Передати у приватну власність громадянці України Фофановій Ользі 

Іванівні земельну ділянку загальною площею 0,1200 га, для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: вул. 

Молодіжна, с. Гатне, Києво-Святошинського райну, Київської області 

(кадастровий номер 3222481601:01:006:5044). 

3. Віднести земельну ділянку до категорії земель – землі 

сільськогосподарського призначення.  

4. Доручити в.о. спеціаліста-землевпорядника Петрик Ю.М. внести 

зміни в облікову документацію. 

5. В.о. спеціаліста-землевпорядника Петрик Ю.М. забезпечити передачу 

завіреної копії цього рішення Державному кадастровому реєстратору у 

п’ятиденний термін з дати його прийняття. 

6. Право власності на земельну ділянку зареєструвати в порядку, 

визначеному чинним законодавством. 

 
 

Сільський голова       Б.Б. Корицький 

  



  

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 18 травня 2018 року                                                                           №50  

с. Гатне 

 

«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки і передачу у власність земельної ділянки гр. Тимунь О.С.» 

 
 

Розглянувши клопотання громадянки Тимунь Олени Сергіївни (Вх. 

№Т-457 від 25.04.2018 року) та подані матеріали, враховуючи висновок  

комісії з питань землекористування, розвитку території та торгівлі та 

керуючись ст.ст.12, 35, 116, 118, 121, 186-1, розділом X „Перехідні 

положення" Земельного кодексу України, Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

приватну власність гр. Тимунь Олени Сергіївни для колективного 

садівництва на території с. Гатне по вул. Межигірська, 4, СТ «Сокіл», Києво-

Святошинського району Київської області. 

2. Передати у приватну власність громадянці України Тимунь Олені 

Сергіївні земельну ділянки загальною площею 0,0526га, для колективного 

садівництва, яка знаходиться за адресою: вул. Межигірська, 4, СТ «Сокіл», с. 

Гатне, Києво-Святошинського району Київської області (кадастровий номер 

3222481600:02:010:6000). 

3. Віднести земельну ділянку до категорії земель – землі 

сільськогосподарського призначення.  

4. Доручити в.о. спеціаліста-землевпорядника Петрик Ю.М. внести 

зміни в облікову документацію. 

5. В.о. спеціаліста-землевпорядника Петрик Ю.М. забезпечити передачу 

завіреної копії цього рішення Державному кадастровому реєстратору у 

п’ятиденний термін з дати його прийняття. 

6. Право власності на земельну ділянку зареєструвати в порядку, 

визначеному чинним законодавством. 

 
 

Сільський голова       Б.Б. Корицький  



  

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 18 травня 2018 року                                                                           №51  

с. Гатне 

 

«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.» 

 

Розглянувши клопотання громадянина Паламарчука Володимира 

Григоровича (Вх. №П-313 від 23.03.2018 року) та подані матеріали, 

враховуючи висновок  комісії з питань землекористування, розвитку 

території та торгівлі та керуючись ст.ст. 12, 40, 116, 120, 121, 122 розділом X 

„Перехідні положення" Земельного кодексу України,  Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) межі земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

гр. Паламарчука Володимира Григоровича для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

яка розташована в с. Гатне по вул. І. Франка, 1, Києво-Святошинського 

району Київської області. 

2. Передати у приватну власність громадянину України Паламарчуку 

Володимиру Григоровичу земельну ділянку загальною площею 0,0994 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) в с. Гатне по вул І. Франка, 1 (кадастровий 

номер 3222481601:01:011:5048). 

3. Віднести земельну ділянку до категорії земель – землі житлової та 

громадської забудови.  

4. Доручити в.о. спеціаліста-землевпорядника Петрик Ю.М. внести 

зміни в облікову документацію. 

5. В.о. спеціаліста-землевпорядника Петрик Ю.М. забезпечити передачу 

завіреної копії цього рішення Державному кадастровому реєстратору у 

п’ятиденний термін з дати його прийняття. 

6. Право власності на земельну ділянку зареєструвати в порядку, 

визначеному чинним законодавством. 

Сільський голова       Б.Б. Корицький  



  

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 18 травня 2018 року                                                                           №52    

с. Гатне 

 

«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки і передачу у власність земельної ділянки  

гр. Лисака В.П.» 
 

Розглянувши клопотання громадянина Лисак Валерія Петровича (Вх. 

№Л-602 від 16.05.2018 року) та подані матеріали, враховуючи висновок  

комісії з питань землекористування, розвитку території та торгівлі та 

керуючись ст.ст.12, 33, 116, 118, 121, 186-1, розділом X „Перехідні 

положення" Земельного кодексу України,  Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність Лисаку Валерію Петровичу для ведення особистого селянського 

господарства, на території с. Гатне, вул. Святопетровського, Києво-

Святошинського району Київської області. 

2. Передати у приватну власність громадянину України Лисак Валерію 

Петровичу земельну ділянку загальною площею 0,0200 га для ведення 

особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: вул. 

Святопетровського, с. Гатне, Києво-Святошинського району, Київської 

області (кадастровий номер 3222481601:01:050:5123). 

3. Віднести земельну ділянку до категорії земель – землі 

сільськогосподарського призначення.  

4. Доручити в.о. спеціаліста-землевпорядника  Петрик Ю.М. внести 

зміни в облікову документацію. 

5. В.о. спеціаліста-землевпорядника Петрик Ю.М. забезпечити передачу 

завіреної копії цього рішення Державному кадастровому реєстратору у 

п’ятиденний термін з дати його прийняття. 

6. Право власності на земельну ділянку зареєструвати в порядку, 

визначеному чинним законодавством.  

 

 

Сільський голова        Б.Б. Корицький 



  

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ  VІІ  СКЛИКАННЯ 
  

Р І Ш Е Н Н Я 

Від 18 травня 2018 року                                                                              № 53   

с. Гатне  
 

Про затвердження тарифів на надання послуг  

МПП « ВПК»  на теплову енергію 
 

Розглянувши   заяву директора малого приватного підприємства «ВПК» 

Качуровського О.В. про встановлення тарифів на теплову енергію, що 

виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії 

(твердопаливний котел Ретра 500-4М), враховуючи подані матеріали, 

керуючись вимогами ст. ст. 26, 60 Закону України “ Про місцеве 

самоврядування в Україні ”,  “Про  засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності”, “Про  теплопостачання”,   Гатненська сільська 

рада 
    

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити та ввести в дію для малого приватного підприємства «ВПК» 

тарифи  на виробництво, транспортування і постачання теплової енергії для 

установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету  в 

розмірі 1586,50 грн. за 1 Гкал (без ПДВ),  1903,80 грн. (з ПДВ), в тому числі: 

 На виробництво теплової енергії – 1514,65 грн. за  Гкал (без ПДВ),  1817,58 

грн. за  Гкал (з ПДВ); 

 На транспортування теплової енергії – 65,41 грн. за  Гкал (без ПДВ),  78,49 

грн. за  Гкал (з ПДВ); 

 На постачання теплової енергії –  6,44 грн. за  Гкал (без ПДВ),  7,73 грн. за  

Гкал (з ПДВ). 

2. Зобов’язати  МПП «ВПК»: 

2.1. Оприлюднити це рішення через засоби масової інформації; 

2.2.  Проводити відстеження впливу регуляторного акту. 

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення сорок другої сесії 

Гатненської сільської ради VІ скликання від 21.07.2015 № 56 «Про 

затвердження тарифів на надання послуг  МПП « ВПК»  на теплову енергію». 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську 

комісію   з питань  розвитку інфраструктури, екології, будівництва, транспорту, 

зв’язку та комунікацій ( голова комісії –          Савалюк М.П. 

 

Сільський голова        Б.Б. Корицький 



  

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ  VІІ  СКЛИКАННЯ 
  

Р І Ш Е Н Н Я 

Від 18 травня 2018 року                                                                              № 54   

с. Гатне  

Про  визнання ТОВ «Затишний двір» виконавцем  

житлового-комунальних  послуг в   селі Гатне 

Розглянувши  лист директора товариства з обмеженою відповідальністю  

«Затишний двір» про визнання товариства виконавцем житлово-комунальних 

послуг в с. Гатне з централізованого постачання холодної води та 

централізованого водовідведення,  керуючись вимогами ст. ст. 26, 60 Закону 

України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, Закону України “ Про  

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності ”,  

Закону України «Про житлово - комунальні послуги», та  Порядку визначення 

виконавця житлово-комунальних послуг у житловому фонді, затвердженого 

наказом Держжитлокомунгоспу України від 25.04.05 № 60 , Гатненська 

сільська рада  
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Визначити товариство з обмеженою відповідальністю «Затишний 

двір» виконавцем  житлового-комунальних  послуг в   селі Гатне Києво-

Святошинського району Київської області, а саме: 

 з централізованого  постачання холодної води та  централізованого 

водовідведення.   

2. Оприлюднити це рішення через засоби масової інформації.  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань  законності, правопорядку, депутатської 

діяльності та етики (голова комісії- Вітенко С.М.) 

 

 

Сільський голова        Б.Б. Корицький 

 

  
 

 

 

 



  

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ  VІІ  СКЛИКАННЯ 
  

Р І Ш Е Н Н Я 

Від 18 травня 2018 року                                                                              № 55  

с. Гатне  
 

 Про затвердження тарифів на надання послуг   з 

утримання будинків та прибудинкових територій  

ТОВ « АВМ ЖИТЛОСЕРВІС»                     
  

Розглянувши  лист директора товариства з обмеженою відповідальністю  « 

АВМ ЖИТЛОСЕРВІС» про затвердження тарифів на надання послуг  з 

утримання будинків та прибудинкових територій в с. Гатне по вул. 

Інститутській для будинків № 45 та 47, керуючись вимогами ст. ст. 26, 60 

Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, Закону України “ 

Про  засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”,  

Закону України «Про житлово - комунальні послуги», та  Порядку визначення 

виконавця житлово-комунальних послуг у житловому фонді, затвердженого 

наказом Держжитлокомунгоспу України від 25.04.05 № 60,  Гатненська сільська 

рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Визначити товариство з обмеженою відповідальністю «АВМ 

ЖИТЛОСЕРВІС»  виконавцем  житлового-комунальних  послуг з утримання 

будинків та прибудинкових територій за адресою: село Гатне, вул. 

Інститутська, буд. № 45,  № 47. 

2. Затвердити тарифи на надання послуг  з утримання будинків та 

прибудинкових територій,  за адресами:  

4.1. Київська область, Києво-Святошинський район, село Гатне,                        

вул. Інститутська, буд. 45: 

- 6,99 грн. за 1 квадратний метр загальної площі квартири (приміщення), що 

перебуває у власності споживача; 

- 6,49 грн. за 1 квадратний метр загальної площі квартири (приміщення), що 

перебуває у власності споживача, при умові сплати за отриману послугу до 20 

числа, місяця, що настає за розрахунковим. Знижка надається споживачу, за 

рахунок зменшення прибутку  нашого підприємства; 

- 8,41 грн. за 1 квадратний метр загальної площі комерційних  приміщень, що 

перебуває у власності споживача; 

2.2. Київська область, Києво-Святошинський район, село Гатне, вул. 

Інститутська, буд. 47: 

- 6,99 грн. за 1 квадратний метр загальної площі квартири (приміщення), що 

перебуває у власності споживача; 
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- 6,49 грн. за 1 квадратний метр загальної площі квартири (приміщення), що 

перебуває у власності споживача, при умові сплати за отриману послугу до 

20 числа, місяця, що настає за розрахунковим. Знижка надається споживачу, 

за рахунок зменшення прибутку  нашого підприємства; 

- 8,41 грн. за 1 квадратний метр загальної площі комерційних  приміщень, 

що перебуває у власності споживача; 

3. Зобов’язати  ТОВ « АВМ ЖИТЛОСЕРВІС» оприлюднити це рішення 

через засоби масової інформації.  

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань  законності, правопорядку, депутатської 

діяльності та етики (голова комісії- Вітенко С.М.) 

 

 

 

Сільський голова        Б.Б. Корицький 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ  VІІ  СКЛИКАННЯ 
  

Р І Ш Е Н Н Я 

Від 18 травня 2018 року                                                                              №  56  

с. Гатне  

 

 Про  внесення змін до переліку доходних 

рахунків Гатненської сільської ради 

 

        З метою забезпечення  збільшення доходної частини  місцевого бюджету 

Гатненської сільської ради,  враховуючи  листи виконкому Гатненської 

сільської ради щодо відкриття рахунків,   керуючись ст. 26  Закону України “ 

Про місцеве самоврядування в Україні ”,  Гатненська сільська рада 

  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести до переліку доходних рахунків Гатненської сільської ради 

відкритий рахунок № 31514905700364 по спеціальному фонду за КЕКД  

31030000 (Кошти від відчуження майна, що належить АРК та майна, що 

перебуває в комунальній власності) 

 

 

  

Сільський голова        Б.Б. Корицький 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ  VІІ  СКЛИКАННЯ 
  

Р І Ш Е Н Н Я 

Від 18 травня 2018 року                                                                              №  57 

с. Гатне  
 

Про внесення змін в план економічного, соціального та 

культурного розвитку Гатненської сільскої ради на 2018 рік 

 

Керуючись п. 22 ч.1 ст. 26  Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, Законом України « Про державне прогнозування 

та розроблення програм    економічного і соціального розвитку України» 

заслухавши та обговоривши пропозиції  щодо внесення змін в План 

економічного соціального та культурного розвитку Гатненської сільської 

ради  на 2018  рік,  Гатненська сільська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
     

1.  Внести зміни в План економічного, соціального та культурного 

розвитку  Гатненської сільської ради на 2018 рік (Далі - План) затверджений 

рішенням двадцять шостої сесії Гатненської сільської ради VІІ  скликання 

від 18.01.2018 № 19, а саме: 

1.1. Доповнити План  пунктом 9 такого змісту: 

№  

пп 

                                                    

Назва заходу 

 План 

тис.грн. 

Джерела фінансування 

1 2 3 4 

9. Придбання 6 зупинок 

громадського транспорту 

100,00 Кошти місцевого бюджету 

1.2. Доручити постійній депутатській комісії з питань  планування 

бюджету, інвестицій, розвитку самоврядування та інформаційної 

політики при розподілі коштів місцевого бюджету, що передбачені           

п. 4 Плану «Капітальний ремонт  тротуарів», передбачити кошти на 

Капітальний ремонт тротуару по вул. Курганній. 

2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань розвитку інфраструктури, екології, 

будівництва, транспорту, зв’язку та комунікацій. 

 

 

Сільський голова                                                                  Б.Б. Корицький   

 

 



  

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ  VІІ  СКЛИКАННЯ 
  

Р І Ш Е Н Н Я 

Від 18 травня 2018 року                                                                              № 58  

с. Гатне  
  

    Про  розгляд  рішення  Київської міської ради «Про ініціювання 

створення місцевої асоціації «Київська агломерація» 
 

Розглянувши Рішення Київської міської ради № 1045/4052  від 21.12.2017 

року «Про ініціювання створення місцевої асоціації «Київська агломерація» з 

доданим зверненням депутатів Київської міської ради про утворення місцевої 

асоціації  «Київська агломерація» у складі 11 міст (Київ, Бориспіль, Боярка, 

Бровари, Буча, Васильків, Вишгород, Вишневе, Ірпінь, Обухів, Українка), 8 

селищ (Ворзель, Глеваха, Гостомель, Калинівка (Броварський район), 

Калинівка (Васильківський район), Коцюбинське, Козин, Чабани) та понад 50 

сіл, лист Київської міської державної адміністрації від 16.03.2018 р. № 007-866 

щодо участі в круглому столі з питань створення та розвитку столичних 

агломерацій, зважаючи на положення Європейської хартії місцевого 

самоврядування від 15.10.1985 року, Закони України «Про асоціації органів 

місцевого самоврядування», «Про співробітництво територіальних громад», 

приймаючи до уваги відмову з 2011 року і до теперішнього часу погодити 

спільну межу між м. Києвом та с. Гатне Києво-Святошинського району 

Київської області, випадку судових спорів щодо приналежності територій 

Гатненської сільської громади місту Києву, враховуючи, що законопроект «Про 

міську агломерацію» (реєстраційний номер 6743 від 17.07.2017р.) несе очевидні 

загрози місцевому самоврядуванню та порушує основоположні положення 

Європейської хартії місцевого самоврядування від 15.10.1985 року, відсутність 

взаєморозуміння між м. Києвом та с. Гатне щодо спільних меж та взаємного 

погодження проектів Генеральних планів, що є свідченням невиконання 

існуючих Законів України «Про асоціації органів місцевого самоврядування», 

«Про співробітництво територіальних громад» та «Про місцеве самоврядування 

в Україні», з метою недопущення прийняття будь-яких рішень, які можуть 

поставити під загрозу саме існування Гатненської сільської громади, прийняття 

законів, які звужують права місцевого самоврядування, керуючись 

Конституцією України, Європейською хартією місцевого самоврядування від 

15.10.1985 року, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Гатненська сільська рада     

ВИРІШИЛА : 

1. Встановити, що Гатненська сільська громада не прийматиме будь-якої 

участі  у  обговоренні,   формуванні,  створенні  та  діяльності місцевої асоціації  
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«Київська агломерація» і заборонити будь-яким посадовим або службовим 

особам Гатненської сільської ради, сільському голові с. Гатне Б.Б.Корицькому, 

депутатам Гатненської сільської ради, членам виконавчого комітету 

Гатненської сільської ради приймати участь в обговоренні або прийнятті 

рішень щодо створення та діяльності місцевої асоціації «Київська агломерація». 

2. Визнати нікчемними такими, що не породжують жодних юридичних 

наслідків будь-які дії будь-яких осіб, які вчиняються від імені Гатненської 

сільської громади та/або Гатненської сільської ради та її виконавчих органів 

щодо обговорення, участі та/або діяльності місцевої асоціації «Київська 

агломерація» та/або інших об’єднань, асоціацій, спілок, федерацій, окрім як у 

випадках, якщо згода на це дана рішенням сесії Гатненської сільської ради. 

3.  Доручити сільському голові с. Гатне Б.Б.Корицькому звернутися до 

Асоціації міст України з повідомленням про ухвалене рішення ради та 

уповноважити сільського голову с. Гатне здійснювати представництво інтересів 

Гатненської сільської ради та координацію дій в Асоціації міст України в будь-

якій формі з правом підпису спільних заяв, скарг, звернень, позовів, відозв, 

декларацій тощо. 

4. Повідомити Київську міську раду, Київську міську державну 

адміністрацію, Київську обласну раду, Асоціацію міст України та громадськість 

про ухвалене рішення у визначеному законом порядку. 

5. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на  постійну 

депутатську комісію з питань законності, правопорядку, депутатської 

діяльності та етики. 

 

 

 

Сільський голова                                                                         Б.Б.Корицький 
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