
  

  

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   16 червня  2022 року                                                                 № 5/1 

с. Гатне 

 

 Про внесення змін в рішення виконавчого комітету 

Гатненської сільської ради від 30.09.2021 № 8/2   
  

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 4 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та 

спеціальні установи для дітей», керуючись Постановами Кабінету Міністрів 

України «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із 

захистом прав дитини» від 24.09.2008 року № 866 та «Деякі питання 

соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, 

у тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров'ю» від 

03.10.2018 року № 800, з метою реалізації державної політики у сфері 

дотримання та захисту прав дітей на території Гатненської територіальної 

громади,  виконавчий комітет Гатненської сільської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Внести зміни  в рішення виконавчого комітету від 30.09.2021 № 8/2               

« Про утворення комісії з питань захисту прав дитини при  виконавчому 

комітеті Гатненської сільської ради, затвердження її складу та положення про 

комісію», а саме: 

1.1. Склад комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому 

комітеті Гатненської сільської ради Фастівського району Київської 

області викласти в редакції, що додається. 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Гатненської сільської ради «Про внесення змін в рішення виконавчого 

комітету від 30.09.2021 № 8/2 « Про утворення комісії з питань захисту прав 

дитини при  виконавчому комітеті Гатненської сільської ради, затвердження 

її складу та положення про комісію» від  27 січня  2022 року № 2/39.   

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти  на постійну 

депутатську комісію з питань  охорони здоров’я, материнства, дитинства, 

праці, соціального захисту населення та спорту ( Пацьора Л.В.) 

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК 

                                                                                

                                                                               



  

                                                                       

                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету 

Гатненської сільської ради            

від  30 вересня 2021 року №8/2 

( у редакції  рішення від 

16.06.2022 № 5/1) 

                                                             

СКЛАД 

комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 

Гатненської ради Фастівського району Київської області 
  

  

Лєзнік  Михайло 

Геннадійович 

 заступник сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради, голова 

комісії 

Левковська Маріанна 

Сергіївна 

в.о. начальника служби у справах дітей та 

сім’ї, заступник голови комісії 

Сусловець Катерина Ігорівна  Фахівець із соціальної роботи, секретар 

комісії 

 

Члени комісії: 

Дмитренко Ольга Василівна   член виконавчого комітету 

Гомола Дарія 

Олександрівна     

член виконавчого комітету 

Давиденко Наталія 

Миколаївна 
медичний директор  КНП «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги Гатненської 

сільської ради» 

Костакі Ірина Юріївна              завідуюча клубом с. Віта-Поштова 

Обіход Юрій 

Володимирович 

поліцейський офіцер громади 

  

Гузік Ірина Віталіївна спеціаліст-методист відділу освіти 

Гатненської сільської ради 

Шевченко Наталія 

Василівна 

начальник відділу соціального захисту 

населення 

  

  

Керуючий справами 

(секретар ) виконкому                                              Лариса СІДЯКІНА 

 

 

 

 

 



  

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   16 червня  2022 року                                                                 № 5/2 

с. Гатне 

 . 
Про надання одноразової матеріальної допомоги   

 

  Відповідно до пп. 1 п. а частини першої ст. 34  Закону України  “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи  Програму «Турбота» 

Гатненської сільської ради на 2022-2025 роки»  затверджену рішенням   

сімнадцятої  сесії  Гатненської сільської ради VІІІ скликання від   23 грудня  

2021  року   №  7/11, враховуючи пропозиції комісії з питань соціального 

захисту населення від 15.06.2022 року щодо надання матеріальної допомоги 

жителям територіальної громади, виконавчий комітет Гатненської сільської 

ради   

ВИРІШИВ: 

1. Надати одноразову матеріальну допомогу жителям Гатненської 
територіальної громади: 

 

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я, по батькові Сума 
матеріальної 

допомоги грн. 
 При народженні дитини  
1.  Жабикбаєва Олександра Василівна 1000,00 

  На поховання близьких родичів   

2.   Пекур Марія Трохимівна 2000,00 

3.   Євтушенко Оксана Петрівна 2000,00 

   Особам з інвалідністю   

4.   Вапняр Тетяна Миколаївна  3000,00  

5.   Синега Сергій Миколайович  3000,00 

6.   Півнєв Віталій Анатолійович 3000,00  

7.  Шелков Євген Григорович  3000,00 

8.  Підгорна Валентина Володимирівна  3000,00 

 Особам, які потрапили в скрутне матеріальне 

становище за станом здоров’я 

 

9.   Адаменко Наталія Миколаївна 5000,00  

10.   Терещенко Анна Валеріївна  5000,00 

11.  Терещенко Микола Іванович  4000,00 



  

12.   Солодовник Катерина Максимівна 4000,00 

13.   Сорока Лідія Михайлівна  4000,00 

14.   Михальчук Василь Петрович 4000,00 

15.   Кряченко Зінаїда Федорівна 3000,00 

16.   Башинська Антоніна Василівна 4000,00 

17.   Костенко Валентина Григорівна 4000,00 

18.   Дмитришина Ніна Іванівна 3000,00 

19.    Іжевська Анна Анатоліївна 5000,00 

20.   Ситниченко Галина Пилипівна 4000,00 

21.   Плямка Василь Дмитрович 3000,00 

22.   Ситниченко Анатолій Ларіонович 4000,00 

23.   Щербина Валентина Миколаївна 4000,00 

24.  Коморна Ніна Василівна 3000,00 

25.  Вопаєв Анатолій Розумович     3000,00 

26.  Власюк Микола Миколайович 4000,00 

27.  Савич Василь Олександрович  4000,00 

28.  Лахтадир Іван Анатолійович 4000,00 

29.  Гундерчук Валерій Володимирович 5000,00 

30.  Степанець Олександр Олександрович 3000,00 

31.  Степаненко Вікторія Миколаївна 5000,00 

32.  Таран Тетяна Федорівна 3000,00 

33.  Колісніченко Тетяна Олександрівна 5000,00 

34.  Грузд Олег Андрійович 3000,00 

35.  Корзун Ганна Миколаївна 3000,00 

36.  Мироненко Тетяна Василівна 3000,00 

37.  Шевчук Сергій Костянтинович 5000,00 

38.  Тимошевський Василь Анатолійович 3000,00 

39.  Живоглядов Геннадій Олексійович 3000,00 

40.  Луценко Любов Іванівна 3000,00 

41.  Башинська Марина Анатоліївна 4000,00 

 Особам, які потрапили в скрутне матеріальне 

становище внаслідок життєвих обставин 

 

42.  Бердник Микола Федосійович 3000,00 

43.  Бідненко Віктор Олександрович 2000,00 

44.  Давиденко Володимир Петрович 2000,00 

45.  Пальченко Євгенія Петрівна 2000,00 

46.  Кузьменчук Ірина Миколаївна 2000,00 

47.  Малашенко Валентина Дмитрівна 2000,00 

48.  Корсун Микола Платонович 2000,00 

49.  Корсун Таїсія Дмитрівна 2000,00 

50.  Мельниченко Катерина Данилівна 2000,00 

51.  Дубина Світлана Василівна 2000,00 

52.  Тимошенко Євдокія Марківна 2000,00 

53.  Бенедисюк Олександр Олександрович 2000,00 



  

54.  Тарасенко Наталія Миколаївна 2000,00 

55.  Сафончик Вікторія Вікторівна 2000,00 

56.  Посна Катерина Степанівна 2000,00 

57.  Костенко Олег Олександрович 2000,00 

58.  Безпала Ганна Василівна 2000,00 

59.  Петрусь Роман Андрійович 2000,00 

60.  Тимошевська Софія Федорівна 2000,00 

61.  Молчанов Олександр Петрович 3000,00 

62.  Тригуб Лариса Дмитрівна 3000,00 

63.  Бахмач Любов Григорівна 2000,00 

64.  Ситниченко Віра Малафіївна 2000,00 

65.  Владикіна Віра Рудольфівна 3000,00 

66.  Лющенко Ольга Романівна 3000,00 

67.  Токар Ольга Іванівна 2000,00 

68.  Ткаченко Валентина Анатоліївна 2000,00 

69.  Митнік Олена Володимирівна 3000,00 

70.  Петренко Лідія Павлівна 2000,00 

71.  Романчук Світлана Василівна 2000,00 

72.  Бердник Катерина Іванівна 3000,00 

 Особам, майно яких пошкоджено внаслідок 

надзвичайної ситуації воєнного характеру, 

спричиненої збройною агресією Російської 

Федерації 

 

73.  Хомячук Лариса Іванівна      10 000,00    

74.  Латій Катерина Василівна 10 000,00 

75.  Бєлянцева Ольга Петрівна 10 000,00 

76.  Богайчяук Алла Георгіївна 10 000,00 

77.  Шапошнікова Олена Анатоліївна 10 000,00 

78.  Гнатюк Валерій Васильович  10 000,00 

79.  Бідненко Віктор Федорович 10 000,00 

80.  Гнатюк Світлана Трохимівна 5000,00 

 ВСЬОГО   290 000,00 

 

  

2. Головному    бухгалтеру  Гуріненко М.О. провести видатки за рахунок 

коштів загального фонду.  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти  на постійну 

депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів, податкової 

політики, соціально-економічного розвитку, інвестицій, освіти, науки, 

культури та туризму (голова комісії – Січкаренко Л.М.) 

 

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК 

 



  

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   16 червня  2022 року                                                                 № 5/3 

с. Гатне 
 

 Про надання одноразової матеріальної допомоги   
 

  Відповідно до пп. 1 п. а частини першої ст. 34  Закону України  “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи  Програму «Турбота» 

Гатненської сільської ради на 2022-2025 роки»  затверджену рішенням   

сімнадцятої  сесії  Гатненської сільської ради VІІІ скликання від   23 грудня  

2021  року   №  7/11,  розглянувши подання командира добровольчого 

формування» № 1 Гатненської ТГ Вітенка С.М. щодо надання матеріальної 

допомоги  членам добровольчого формування які укладали контракт, але за 

певних обставин не вчасно, або не в повному обсязі подали необхідний пакет 

документів для отримання допомоги, виконавчий комітет Гатненської 

сільської ради   

ВИРІШИВ: 
1. Надати одноразову матеріальну допомогу  членам добровольчого 

формування Гатненської ТГ  
№ 
п/п 

Прізвище, ім’я, по батькові Сума матеріальної 
допомоги грн. 

1.  Бондар Василь Степанович      5000,00 

2.  Чепик Дмитро Володимирович 5000,00 

3.  Кваша Олександр Іванович 5000,00 

4.  Луценко Євгеній Анатолійович 5000,00 

5.  Бондарець Дмитрій Володимирович 5000,00 

6.  Козачок Сергій Андрійович 5000,00 

7.  Бондар Олександр Володимирович 5000,00 

Усього 35 000,00 

 
2. Головному    бухгалтеру  Гуріненко М.О. провести видатки за 

рахунок коштів загального фонду.  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти  на постійну 

депутатську комісію з питань  планування бюджету, фінансів, податкової 

політики, соціально-економічного розвитку, інвестицій, освіти, науки, 

культури та туризму (голова комісії – Січкаренко Л.М.)  

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК 

 



  

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   16 червня  2022 року                                                                 № 5/4 

с. Гатне 
 

 Про  надання дозволу на дарування  житлового  будинку 
та  земельної ділянки  

  

Відповідно до статей 17, 18 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 12 
Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних 
дітей», п. 67 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, 
пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 24.09.2008 року  № 866, керуючись пп.4 п. «б» частини першої ст.34 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», врахувавши висновок 
комісії з питань захисту прав дитини, та діючи в інтересах неповнолітньої дитини, 
виконавчий комітет Гатненської сільської ради 

ВИРІШИВ: 
1. Затвердити висновок про надання дозволу на дарування житлового  будинку 

та  земельної ділянки, що додається. 
2. Надати дозвіл гр. ***на дарування житлового будинку та  земельної ділянки, 

площею 0,1497 га, що належать їй на праві приватної власності  та знаходяться  за 
адресою: Київська область,  Фастівський район, село Віта-Поштова, ***, на ***. 

3.   Покласти на *** та *** відповідальність за збереження житлової площі в 
будинку (користування, проживання), що знаходиться за адресою: Київська область,  
Фастівський район, село Віта-Поштова, *** за малолітньою дитиною ***, *** року 
народження, до досягнення нею повноліття. 

4. Попередити гр. *** та *** про відповідальність за порушення 
житлових прав малолітніх/ неповнолітніх дітей.  

5. Зобов’язати *** надати до служби у справах дітей та сім’ї виконавчого 
комітету Гатненської сільської ради копії правовстановлюючих документів на 
набуте (згідно із цим рішенням) нерухоме майно, протягом місяця після вчинення 
нотаріальної дії.  

6. Координацію роботи за виконанням  цього рішення покласти на заступника 
сільського голови  Ляшук С.М. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
постійну депутатську комісію з питань  охорони здоров’я, материнства, дитинства, 
праці, соціального захисту населення та спорту (голова комісії Пацьора Л.В.) 

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК 

  

 



  

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   16 червня  2022 року                                                                 № 5/5 

с. Гатне 

 

 Про присвоєння  адреси  об’єкту будівництва 

на земельній ділянці гр.  Лотоцького О.Б.  
 

Керуючись ст.31  Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, ст.6 Закону  України «Про регулювання містобудівної діяльності», 

Положенням про порядок присвоєння та зміни адрес об’єктам будівництва та 

об’єктам нерухомого майна в населених пунктах Гатненської сільської ради 

Фастівського району Київської області затверджене рішенням четвертої сесії 

Гатненської сільської ради від 22.01.2021 № 4/8, розглянувши заяву                               

гр. Лотоцького Ореста Богдановича про присвоєння адреси об’єкту 

будівництва, що розміщений на земельній ділянці  площею 0,1200  га 

(кадастровий номер 3222481600:02:009:0001) з цільовим призначенням: для 

ведення індивідуального садівництва,  враховуючи  подані документи,  

виконавчий комітет Гатненської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 
   

1. Присвоїти  адресу  об’єкту будівництва нерухомого майна, що 

розміщений на  земельній ділянці площею 0,1200  га кадастровий номер 

3222481600:02:009:0001, яка належить гр. Лотоцькому Оресту Богдановичу : 

Київська область, Фастівський район, село Гатне, вулиця Соболівська, 21. 

2. Спеціалістам виконкому внести зміни в облікову документацію. 
3. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на  

начальника відділу земельних відносин, містобудування та архітектури 
Ляша О.С./ 

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК 

 

 

 

 



  

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   16 червня  2022 року                                                                 № 5/6 

с. Гатне 

 

Про присвоєння  адреси  об’єктам будівництва 

на земельних ділянках гр.  Вишневої Н.В. 
 

Керуючись ст.31  Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, ст.6 Закону  України «Про регулювання містобудівної діяльності», 

Положенням про порядок присвоєння та зміни адрес об’єктам будівництва та 

об’єктам нерухомого майна в населених пунктах Гатненської сільської ради 

Фастівського району Київської області затверджене рішенням четвертої сесії 

Гатненської сільської ради від 22.01.2021 № 4/8, розглянувши заяву                               

гр. Вишневої Наталії Вікторівні про присвоєння адреси об’єктам 

будівництва, що розміщені на земельних ділянках  площею 0,0700 га 

кадастровий номер 3222481601:01:051:5626, та площею 0,0800 га  

кадастровий номер 3222481601:01:051:5497 з цільовим призначенням: для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка),  враховуючи  подані документи,  виконавчий 

комітет Гатненської сільської ради 

ВИРІШИВ: 
   

1. Присвоїти  адресу  об’єктам будівництва нерухомого майна, що 

розміщені на  земельних ділянках, які належать гр. Вишневій Наталії 

Вікторівні: 

- Земельній ділянці площею 0,0700 га кадастровий номер 

3222481601:01:051:5626: Київська область, Фастівський район, село 

Гатне,   вулиця Травнева, 4-А; 

- Земельній ділянці площею 0,0800 га  кадастровий номер 

3222481601:01:051:5497  Київська область, Фастівський район, село 

Гатне,   вулиця Травнева, 4. 

2. Спеціалістам виконкому внести зміни в облікову документацію. 
3. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на  

начальника відділу земельних відносин, містобудування та архітектури 
Ляша О.С./ 

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК 

 

  



  

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   16 червня  2022 року                                                                 № 5/7 

с. Гатне 

 

 Про присвоєння   адреси об’єкту нерухомого 

майна, що належить гр. Гринчук Т.Ю.    

 

Відповідно до  пп. 10 п. б ст. 30  Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, Положенням про порядок присвоєння та зміни 

адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна в населених 

пунктах Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області 

затверджене рішенням четвертої сесії Гатненської сільської ради                                   

від 22.01.2021 №4/8, розглянувши заяву гр. Гринчук Тараса Юрійовича    про 

присвоєння адреси  об’єкту нерухомого майна, що розміщений в                                        

с. Гатне, по вулиці Кленова, 43/1, враховуючи декларацію про готовність 

об’єкта до експлуатації  реєстраційний  № IУ101220427910, технічний 

паспорт складений ФОП Мовчан І.В.,  станом на  27.04.2022,  витяг з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності на земельну ділянку площею 0,0241 га (кадастровий номер 

3222481601:01:052:5484),  виконавчий комітет Гатненської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 
   

1. Присвоїти поштову адресу об’єкту нерухомого майна - житловому 

будинку, який належить  гр. Гринчуку Тарасу Юрійовичу: Київська область, 

Фастівський район, село Гатне, вул. Кленова, 43/1.  

2. Рекомендувати  власнику  нерухомого майна, зазначеного у  пункті 

1 цього рішення, провести  державну  реєстрацію  права  власності  на  

нерухоме  майно  в  порядку, встановленому законодавством . 

3. Спеціалістам виконкому внести зміни в облікову документацію. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 

відділу земельних відносин, містобудування та архітектури Ляша О.С. 

 

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК 

 



  

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   16 червня  2022 року                                                                 № 5/8 

с. Гатне 

 

Про присвоєння   адреси об’єкту нерухомого 

майна, що належить гр.  Нікітіній І.С.  

 

Відповідно до  пп. 10 п. б ст. 30  Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, Положенням про порядок присвоєння та зміни 

адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна в населених 

пунктах Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області 

затверджене рішенням четвертої сесії Гатненської сільської ради                                   

від 22.01.2021 №4/8, розглянувши заяву гр. Нікітіної Інни Сергіївни    про 

присвоєння адреси  об’єкту нерухомого майна, що розміщений в                                        

с. Гатне, по вулиці Озерна, 60-А, враховуючи декларацію про готовність 

об’єкта до експлуатації  реєстраційний  № IУ101220215662, технічний 

паспорт складений Київським міським бюро технічної інвентаризації  станом 

на  14.02.2022,  витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 

про реєстрацію права власності на земельну ділянку площею 0,0172 га 

(кадастровий номер 3222481601:01:010:5446),  виконавчий комітет 

Гатненської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 
   

1. Присвоїти поштову адресу об’єкту нерухомого майна - житловому 

будинку, який належить  гр. Нікітіній Інні Сергіївні: Київська область, 

Фастівський район, село Гатне, вулиця Озерна, буд. 60-А .  

2. Рекомендувати  власнику  нерухомого майна, зазначеного у  пункті 

1 цього рішення, провести  державну  реєстрацію  права  власності  на  

нерухоме  майно  в  порядку, встановленому законодавством . 

3. Спеціалістам виконкому внести зміни в облікову документацію. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 

відділу земельних відносин, містобудування та архітектури Ляша О.С. 

 

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК 

 

 



  

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   16 червня  2022 року                                                                 № 5/9 

с. Гатне 

 

 Про присвоєння  адреси  об’єкту будівництва 

на земельній ділянці гр. Супруна С.Г.    
 

Керуючись ст.31  Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, ст.6 Закону  України «Про регулювання містобудівної діяльності», 

Положенням про порядок присвоєння та зміни адрес об’єктам будівництва та 

об’єктам нерухомого майна в населених пунктах Гатненської сільської ради 

Фастівського району Київської області затверджене рішенням четвертої сесії 

Гатненської сільської ради від 22.01.2021 № 4/8, розглянувши заяву                               

гр. Супруна Сергія Григоровича про присвоєння адреси об’єкту будівництва, 

що розміщений на земельній ділянці  площею 0,0450  га (кадастровий номер 

3222481601:01:054:5476) з цільовим призначенням: для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка),  враховуючи  подані документи,  виконавчий комітет 

Гатненської сільської ради 

ВИРІШИВ: 
   

1. Присвоїти  адресу  об’єкту будівництва нерухомого майна, що 

розміщений на  земельній ділянці площею 0,0450  га кадастровий номер 

3222481601:01:054:5476, яка належить гр. Супруну Сергію Григоровичу: 

Київська область, Фастівський район, село Гатне, вулиця Прикордонна, 126. 

2. Спеціалістам виконкому внести зміни в облікову документацію. 
3. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на  

начальника відділу земельних відносин, містобудування та архітектури 
Ляша О.С./ 

 

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК 

 

 

 



  

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   16 червня  2022 року                                                                 № 5/10 

с. Гатне 

 

Про присвоєння  адреси  об’єкту будівництва 

на земельній ділянці гр. Васильченко Н.М.   
 

Керуючись ст.31  Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, ст.6 Закону  України «Про регулювання містобудівної діяльності», 

Положенням про порядок присвоєння та зміни адрес об’єктам будівництва та 

об’єктам нерухомого майна в населених пунктах Гатненської сільської ради 

Фастівського району Київської області затверджене рішенням четвертої сесії 

Гатненської сільської ради від 22.01.2021 № 4/8, розглянувши заяву                               

гр. Васильченко Наталії Михайлівні про присвоєння адреси об’єкту 

будівництва, що розміщений на земельній ділянці  площею 0,0300  га 

(кадастровий номер 3222481601:01:054:5478) з цільовим призначенням: для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка),  враховуючи  подані документи,  виконавчий 

комітет Гатненської сільської ради 

ВИРІШИВ: 
   

1. Присвоїти  адресу  об’єкту будівництва нерухомого майна, що 

розміщений на  земельній ділянці площею 0,0300  га кадастровий номер 

3222481601:01:054:5478, яка належить гр. Васильченко Наталії Михайлівні: 

Київська область, Фастівський район, село Гатне, вулиця Прикордонна, 126-А. 

2. Спеціалістам виконкому внести зміни в облікову документацію. 
3. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на  

начальника відділу земельних відносин, містобудування та архітектури           
Ляша О.С./ 

 

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК 

  



  

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   16 червня  2022 року                                                                 № 5/11 

с. Гатне 

 

Про присвоєння  адреси  об’єкту будівництва 

на земельній ділянці гр.  Пецик В.М. 
 

Керуючись ст.31  Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, ст.6 Закону  України «Про регулювання містобудівної діяльності», 

Положенням про порядок присвоєння та зміни адрес об’єктам будівництва та 

об’єктам нерухомого майна в населених пунктах Гатненської сільської ради 

Фастівського району Київської області затверджене рішенням четвертої сесії 

Гатненської сільської ради від 22.01.2021 № 4/8, розглянувши заяву                               

гр. Пецик Валентини Миколаївни про присвоєння адреси об’єкту будівництва, 

що розміщений на земельній ділянці  площею 0,0450  га (кадастровий номер 

3222481601:01:054:5477) з цільовим призначенням: для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка),  враховуючи  подані документи,  виконавчий комітет 

Гатненської сільської ради 

ВИРІШИВ: 
   

1. Присвоїти  адресу  об’єкту будівництва нерухомого майна, що 

розміщений на  земельній ділянці площею 0,0450  га кадастровий номер 

3222481601:01:054:5477, яка належить гр. Пецик Валентині Миколаївні: 

Київська область, Фастівський район, село Гатне, вулиця Прикордонна, 126-Б. 

2. Спеціалістам виконкому внести зміни в облікову документацію. 
3. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на  

начальника відділу земельних відносин, містобудування та архітектури                       
Ляша О.С./ 

 

 

Сільський голова                                                   Олександр ПАЛАМАРЧУК 

  

 

 

 



  

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   16 червня  2022 року                                                                 № 5/12 

с. Гатне 

 

Про  погодження  робочого проекту  зовнішнього газопостачання 

багатоквартирного житлового будинку та видачу дозволу на 

порушення об’єкта благоустрою ТОВ  «ТЕРРАМ ГРУП» 

 

 Відповідно до  пп. 9 п. а  частини першої ст. 31 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши лист директора ТОВ 
«ТЕРРАМ ГРУП» про  погодження  робочого проекту « Зовнішнє 

газопостачання багатоквартирного  житлового будинку    в  с. Гатне,  кад.                

№ 3222481600:02:001:5443, при нестандартному приєднанні»,  та видачу 

дозволу на порушення благоустрою для проведення земляних робіт по вул. 

Свободи, вул. Польова, враховуючи поданий для ознайомлення робочий 

проект, виконавчий комітет Гатненської сільської ради  

 

ВИРІШИВ: 
   

1.   Погодити  ТОВ «ТЕРРАМ ГРУП» робочий проект « Зовнішнього 

газопостачання багатоквартирного  житлового будинку    в  с. Гатне,  кад.              

№ 3222481600:02:001:5443, при нестандартному приєднанні». 

2.  Видати дозвіл на порушення благоустрою для проведення земляних 

робіт по вул. Свободи, вул. Польова згідно робочого проекту в період 

20.06.2022  - 30.09.2022 року. 

3.  Зобов’язати ТОВ «ТЕРРАМ ГРУП» відновити стан благоустрою 

після закінчення проведення  земляних робіт.   

4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань підприємницької діяльності, промислової 

політики, торгівлі, реклами, благоустрою, транспорту та зв'язку                    

(Ворушев С.Є.) 

 

 

Сільський голова                                                 Олександр ПАЛАМАРЧУК 

 

 

 

 



  

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   16 червня  2022 року                                                                 № 5/13 

с. Гатне 

 

Про присвоєння   адреси об’єкту нерухомого 

майна, що належить гр.  Дмитренку О.П.   

 

Відповідно до  пп. 10 п. б ст. 30  Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, Положенням про порядок присвоєння та зміни 

адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна в населених 

пунктах Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області 

затверджене рішенням четвертої сесії Гатненської сільської ради                                   

від 22.01.2021 №4/8, розглянувши заяву гр. Дмитренка Олега Петровича    

про присвоєння адреси  об’єкту нерухомого майна, що розміщений в                                        

с. Гатне, СТ «Верстатобудівник», вул. Гатненська,  враховуючи технічний 

паспорт складений ТОВ «Ідеал-Ріелт» станом на  08.11.2021 року,  

Державний акт на право власності на землю від 18.09.2003 року № 3232  

площею 0,0634 га,  виконавчий комітет Гатненської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 
   

1. Присвоїти поштову адресу об’єкту нерухомого майна – садовому 

будинку, який належить  гр. Дмитренку Олегу Петровичу: Київська область, 

Фастівський район, с. Гатне, СТ «Верстатобудівник», вулиця Гатненська, 12.  

2. Рекомендувати  власнику  нерухомого майна, зазначеного у  пункті 1 

цього рішення, провести  державну  реєстрацію  права  власності  на  

нерухоме  майно  в  порядку, встановленому законодавством . 

3. Спеціалістам виконкому внести зміни в облікову документацію. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 

відділу земельних відносин, містобудування та архітектури Ляша О.С. 

 

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК 

  



  

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   16 червня  2022 року                                                                 № 5/14 

с. Гатне 

 

Про присвоєння   адреси об’єкту нерухомого 

майна, що належить гр.  Падалка Р.О.   

 

Відповідно до  пп. 10 п. б ст. 30  Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, Положенням про порядок присвоєння та зміни 

адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна в населених 

пунктах Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області 

затверджене рішенням четвертої сесії Гатненської сільської ради                                   

від 22.01.2021 №4/8, розглянувши заяву гр. Падалка Романа Олеговича    про 

присвоєння адреси  об’єкту нерухомого майна, що розміщений в                                        

с. Віта-Поштова, с/т «Новіта», враховуючи декларацію про готовність 

об’єкта до експлуатації  реєстраційний  № IУ101220613952, технічний 

паспорт складений ФОП Пазій Олександр Леонідович  станом на  25.05.2022,  

Договір купівлі-продажу на земельну ділянку на земельну ділянку від 

02.05.2019 року № 2822 площею 0,0700 га (кадастровий номер 

3222481200:04:002:5205),  виконавчий комітет Гатненської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 
   

1. Присвоїти поштову адресу об’єкту нерухомого майна - житловому 

будинку, який належить  гр. Падалка Роману Олеговичу: Київська область, 

Фастівський район, село Віта-Поштова,  Громадська організація «Садівнице 

товариство «Новіта», вул. Садова, буд. 50. 

2. Рекомендувати  власнику  нерухомого майна, зазначеного у  пункті 

1 цього рішення, провести  державну  реєстрацію  права  власності  на  

нерухоме  майно  в  порядку, встановленому законодавством . 

3. Спеціалістам виконкому внести зміни в облікову документацію. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 

відділу земельних відносин, містобудування та архітектури Ляша О.С. 

 

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК 



  

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   16 червня  2022 року                                                                 № 5/15 

с. Гатне 

 

Про   продовження терміну дії дозволу на 

порушення об’єкта благоустрою № 2/32 27.01.22 р  

 
 

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

постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового порядку 

видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, 

переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів» від 30 жовтня 2013 

р. № 870, розглянувши  заяву гр. Пашинського Юрія Миколайовича, який за 

довіреністю діє від імені гр. Павлова Віктора Івановича, Солдатенко Наталії 

Ігорівни, Пашинської Тетяни Анатоліївни, про продовження строку дії 

дозволу на порушення об’єкта благоустрою, виконавчий комітет Гатненської 

сільської ради  
 

ВИРІШИВ: 
 

1.   Продовжити термін дії Дозволу № 2/32 27.01.22 р. виданого                 

гр.   Павлову Віктору Івановичу, Солдатенко Наталії Ігорівні, Пашинській 

Тетяні Анатоліївні на порушення об’єкта благоустрою для проведення    

робіт щодо підключення до  газової мережі  АТ «Київоблгаз» житлових 

будинку в с. Гатне, вул. Одеська, №№ 18-18/5, вул. Берегова, №№ 50-50/4, 

до 01 грудня 2022 року. 

2.     Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань підприємницької діяльності, промислової 

політики, торгівлі, реклами, благоустрою, транспорту та зв'язку  (голова 

комісії - Ворушев  С.Є.) 

 

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   16 червня  2022 року                                                                 № 5/16 

с. Гатне 

 

Про  погодження паспорта прив’язки   тимчасової 

споруди по вул. Абрикосова ФОП Бобруйко А.П. 
 

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

розглянувши  заяву фізичної особи-підприємця Бобруйка Андрія Петровича 

про  погодження паспорта прив’язки  тимчасової споруди –  за адресою:                    

с. Гатне, вул. Абрикосова, враховуючи подані матеріали, виконавчий комітет 

Гатненської сільської ради  

ВИРІШИВ: 
 

1.    Погодити фізичній особі - підприємцю Бобруйку Андрію Петровичу    

паспорт прив’язки тимчасової споруди за адресою: Київська область, 

Фастівський район,  село Гатне,  вулиця  Абрикосова. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань підприємницької діяльності, промислової 

політики, торгівлі, реклами, благоустрою, транспорту та зв'язку (голова 

комісії Ворушев С.Є.) 

 

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК 

  



  

 

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   16 червня  2022 року                                                                 № 5/17 

с. Гатне 

 

 Про  погодження паспорта прив’язки   тимчасової 

споруди по вул. К. Валовня, 1 ФОП Онищук В.О. 
 

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

розглянувши  заяву фізичної особи-підприємця Онищука Володимира 

Олексійовича  про  погодження паспорта прив’язки  тимчасової споруди за 

адресою: с. Гатне, вул. К.Валовня, 1, враховуючи подані матеріали, 

виконавчий комітет Гатненської сільської ради  
 

ВИРІШИВ: 
 

1.  Погодити фізичній особі - підприємцю Онищуку Володимиру 

Олексійовичу   паспорт прив’язки тимчасової споруди за адресою: Київська 

область, Фастівський район,  село Гатне,  вулиця  К.Валовня, 1. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань підприємницької діяльності, промислової 

політики, торгівлі, реклами, благоустрою, транспорту та зв'язку (голова комісії 

Ворушев С.Є.) 

 

  

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК 

  



  

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   16 червня  2022 року                                                                 № 5/18 

с. Гатне 

 

Про надання дозволу на порушення об’єкту 

благоустрою в с. Віта-Поштова   по  вул.  Одеська, 56 

 

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

Типового порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або 

відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання 

дозволів» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 

жовтня 2013 р. № 870, розглянувши заяву Гоголь Любові Олександрівни про 

надання дозволу на порушення об’єкта благоустрою на нове будівництво 

житлового будинку по   вул. Одеська, 56  в   с. Віта-Поштова, з метою 

проведення земляних робіт не пов’язаних з інженерними мережами в с. Віта-

Поштова   по  вул.  Одеська, 56, виконавчий комітет Гатненської сільської 

ради 
   

ВИРІШИВ: 
   

1.   Надати  гр. Гоголь Любові Олександрівні дозвіл на проведення 

земляних робіт не пов’язаних з інженерними мережами – облаштування 

підпірної стіни та встановлення тимчасової огорожі  с. Віта-Поштова по вул. 

Одеська, 56.  

2. Видати   дозвіл на порушення об’єкта благоустрою  в період  

20.06.2022 - 01.12.2022  року. 

3. Після закінчення проведення  земляних робіт – відновити стан 

благоустрою. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську комісії з питань підприємницької діяльності, промислової 

політики, торгівлі, реклами, благоустрою, транспорту та зв'язку                        

(Ворушев С.Є.) 

 

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК 

 

 



  

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   16 червня  2022 року                                                                 № 5/19 

с. Гатне 
 

  Про  розміщення  тимчасової  споруди  для провадження  

підприємницької  діяльності  ФОП   Бобруйко А.П. 
 

Відповідно до Законів  України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», 
«Про  регулювання  містобудівної  діяльності»,    «Про  благоустрій  населених  
пунктів», наказу  Міністерства  регіонального  розвитку, будівництва  та  
житлово-комунального  господарства  України  від  21.10.2011 № 244  «Про  
затвердження  Порядку  розміщення  тимчасових  споруд  для  провадження  
підприємницької  діяльності», розглянувши   заяву фізичної особи-підприємця  
Бобруйка Андрія Петровича про  надання  дозволу  на   розміщення малої 
архітектурної форми (тимчасової споруди) для провадження підприємницької 
діяльності в с. Гатне по вул. Доброго Дуба (урочище Доброго Дуба), 
враховуючи подані документи,   виконавчий  комітет  Гатненської сільської    
ради 

ВИРІШИВ: 
1. Погодити  фізичній особі-підприємцю Бобруйку Андрію Петровичу 

розміщення  тимчасової  споруди  для  провадження  підприємницької  
діяльності на земельній ділянці орієнтовною площею  0,01га,   за рахунок 
земель комунальної власності в с. Гатне по вул. Доброго Дуба (урочище 
Доброго Дуба), на 5 років з дати  оформлення  паспорта  прив’язки  тимчасової  
споруди.   

2. Зобов’язати  ФОП Бобруйка А.П. 
2.1. Виготовити та подати на погодження виконавчого комітету 

Гатненської сільської ради  паспорт  прив’язки  тимчасової  споруди.    
2.2. Утримувати  в  належному  стані  закріплену  за  тимчасовою  

спорудою  територію, обладнати сміттєвими баками, встановити належне  
освітлення  та  укласти  договір  на  вивіз  твердих  побутових  відходів. 

2.3.  Дотримуватися  вимог  щодо  технологічної  безпеки  функціонування, 
безпечної  експлуатації  тимчасової  споруди, протипожежних, санітарних  
вимог  та  вимог  техніки  безпеки. 

2.4. Вжити заходів щодо встановлення на підпорядкованій території 
камери зовнішнього відеоспостереження. 

3. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на постійну 
депутатську комісії з питань підприємницької діяльності, промислової 
політики, торгівлі, реклами, благоустрою, транспорту та зв'язку (голова комісії 
– Ворушев С.Є.) 

 
 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК 



  

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   16 червня  2022 року                                                                 № 5/20 

с. Гатне 

 

Про   продовження терміну дії дозволу на 

порушення об’єкта благоустрою № 8/63 30.09.21 р.  

 
  

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

постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового порядку 

видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, 

переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів» від 30 жовтня 2013 

р. № 870, розглянувши  заяву  директора  ПП «Каскад-КВМ»  про  надання 

дозволу на порушення об’єкта благоустрою щодо завершення під’єднання  
ТОВ «Керхер» до каналізаційної мережі  в с. Гатне по вул. Інститутській, 

враховуючи виданий дозвіл № № 8/63 30.09.21 р. на проведення зазначених 

робіт,  виконавчий комітет Гатненської сільської ради  
 

ВИРІШИВ: 
 

1.   Продовжити термін дії Дозволу №  № 8/63 30.09.21 р. виданого                  

ПП «Каскад-КВМ» дозвіл на порушення об’єкта благоустрою  щодо 

завершення під’єднання  ТОВ «Керхер» до каналізаційної мережі  в с. Гатне 

по вул. Інститутській  до 30 вересня 2022 року. 

2.     Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань підприємницької діяльності, промислової 

політики, торгівлі, реклами, благоустрою, транспорту та зв'язку  (голова 

комісії - Ворушев  С.Є.) 

 

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   16 червня  2022 року                                                                 № 5/21 

с. Гатне 

 

Про  уповноваження спеціаліста І категорії 

 Гайсинюк Т.А. на вчинення нотаріальних дій 

 

Відповідно до  ст.  пп.5) п.б частини1 ст. 38  Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  ст.ст 1, 37 Закону України «Про 

нотаріат», Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів 

місцевого самоврядування затвердженого наказом Міністерства юстиції 

України  від 11.11.2011 № 3306/5, у зв’язку з відсутністю нотаріусів у селах 

Віта-Поштова  та Юрівка та з метою забезпечення надання послуг жителям 

Віто-Поштового старостинського округу в період увільнення від роботи у 

зв’язку з призовом на військову службу під час мобілізації старости                                                                                                                                    

Климука А.Г., виконавчий комітет Гатненської сільської ради 

ВИРІШИВ: 

1.  Уповноважити спеціаліста І категорії з благоустрою відділу 

капітального будівництва, благоустрою та ЖКГ Гатненської сільської ради 

(скорочена назва посади – Спеціаліст І категорії) Гайсинюк Тетяну  

Анатоліївну на вчинення нотаріальних дій, передбачених п.п. 1 - 5 ч. 1  ст. 37 

Закону України «Про нотаріат» у селах Віта-Поштова та Юрівка  Віто-

Поштового старостинського округу Гатненської  сільської ради. 

2. Встановити, що підпис  спеціаліста  І категорії   Гайсинюк Тетяни  

Анатоліївни на документах, пов’язаних  з вчиненням нотаріальних дій, та 

засвідченням підписів депутатів Гатненської сільської ради 1-3 виборчих 

округів, засвідчуються печаткою Віто-Поштового старостинського округу 

Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області.   

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти  на Гатненського 

сільського голову Паламарчука О.І. 

 

 

Сільський голова         Олександр ПАЛАМАРЧУК 

 

 



  

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   16 червня  2022 року                                                                 № 5/22 

с. Гатне 
 

Про встановлення тарифів на комунальні послуги  КП «МКП Гатне» 
  

Відповідно до   підпункту 2 пункту «а» ст. 28, ч. 1 ст. 52, ч. 6 ст. 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  розглянувши лист    
директора КП «МКП «Гатне» Тромси О.О. про затвердження тарифів на 

комунальні послуги, враховуючи подані матеріали, виконавчий комітет  

Гатненської сільської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Встановити та ввести в дію з 01 липня 2022 року для комунального 

підприємства «МКП «Гатне» Гатненської сільської ради Фастівського району 

Київської області тарифи на   комунальні послуги: 

1.1. Вивезення  (ТПВ):   

- за 1 куб. м сміття (ТПВ)  в контейнері – 200,00 грн./ куб. м, з ПДВ. 

- в мішку п/е (600/1000) – 25,00 грн./од., з ПДВ . 

1.2. Косіння 1 кв. м трави – 3,00 грн./кв. м , з ПДВ . 

1.3. Вартість однієї норми часу (години) роботи транспортних засобів: 

- трактор колісний ЮМЗ – 6 – 960,00 грн./год., з ПДВ; 

- трактор колісний ХТЗ – 3512 – 900,00 грн./ год., з ПДВ; 

- трактор колісний DF – 404 – 620,00 грн./год., з ПДВ. 

- екскаватор-навантажувач JCB - 1000,00 грн./год., з ПДВ. 

- мікроавтобус  FORD Tranzit – 600,00 грн./год., з ПДВ. 

- машина дорожня УАК-МДК-6 - 1000,00 грн./год., з ПДВ. 

- підмітально-прибиральна машина KARCHER – 800,00 грн./год., з ПДВ. 

2.   Директору  КП «МКП «Гатне» Гатненської сільської ради                  

Тромсі О.О. забезпечити безумовне виконання цього рішення.  

3. Визнати такими, що втратили чинність рішення сесії Гатненської 

сільської ради від 19.04.2017 № 64, 13.07.2018 № 47, 29.03.2019 № 32, 07.05.2019 

№ 13,  24.12.2019 № 46, 24.12.2019 № 45, рішення виконавчого комітету від 

29.04.2021 № 3/1 

4. Виконавчому комітету оприлюднити рішення на офіційному веб-сайті 

Гатненської сільської ради. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську комісію  з питань підприємницької діяльності, промислової 

політики, торгівлі, реклами, благоустрою, транспорту та зв'язку (Ворушев С.Є.) 

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК 



  

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   16 червня  2022 року                                                                 № 5/23 

с. Гатне 

 

Про  погодження  робочого проекту зовнішнього 

електропостачання житлових будинків гр. Бубнова Ю.О. 

 

 Відповідно до  пп. 9 п. а  частини першої ст. 31 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши лист представника  ПрАТ 

«ДТЕК Київські регіональні електромережі» про  погодження план-траси з 

проектної документації «Реконструкція Л-4, ТП-582 для  приєднання до 

електричних мереж  електроустановок приватного  будинку Бубнова Ю.О. по 

вул. Вишнева, 2 в  с. Гатне, Фастівського району  Київської області», 

враховуючи  подані документи, виконавчий комітет Гатненської сільської 

ради  

 

ВИРІШИВ: 
   

1.   Погодити   план-трасу з проектної документації   «Реконструкція Л-4, 

ТП-582 для  приєднання до електричних мереж  електроустановок приватного  

будинку Бубнова Ю.О. по вул. Вишнева, 2 в  с. Гатне, Фастівського району  

Київської області». 

 

 

Сільський голова                                                 Олександр ПАЛАМАРЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   16 червня  2022 року                                                                 № 5/24 

с. Гатне  

Про надання пріоритету на право тимчасового користування місцями  

розміщення об’єктів зовнішньої реклами   ТОВ «Сільпо-Фуд»   

Відповідно до статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 16 Закону України «Про рекламу», Закону України «Про 
дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Типових правил 
розміщення зовнішньої реклами затверджених Постановою КМУ від 29 
грудня 2003 р. № 2067 із змінами та доповненнями, розглянувши заяву                       
директора ТОВ «Сільпо-Фуд» Лесько Ю.А. щодо надання  дозволу на 
розміщення зовнішньої реклами, а саме: наземної конструкції – щит на опорі з 
розмірами 1240 мм х 1680 мм без підсвічування, за адресою: с. Віта-Поштова, 
траса М-05(162 м до повороту на с. Віта-Поштова), враховуючи  подані 
матеріали, виконавчий комітет Гатненської сільської ради 

ВИРІШИВ: 
1.   Надати   Товариству з обмеженою відповідальністю  пріоритет на  

право тимчасового користування місцями  зовнішньої реклами, а саме: 
наземної конструкції – щит на опорі з розмірами 1240 мм х 1680 мм без 
підсвічування, за адресою: с. Віта-Поштова, траса М-05(162 м до повороту на 
с. Віта-Поштова), строком на три місяці з дати прийняття цього  рішення.   

2. ТОВ «Сільпо-Фуд»: 
2.1. Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами подати на погодження до 

відділу земельних відносин, містобудування та  архітектури Гатненської 
сільської ради.  

2.2. Надати на розгляд виконавчого комітету сільської ради примірники 
дозволів погоджених у встановленому законом порядку для подальшого 
прийняття відповідного рішення щодо розміщення рекламних засобів.   

3. У разі недодержання строку пріоритету, або несвоєчасного його 
продовження відповідно до діючого законодавства та у разі ненадання в 
установлений термін документів (примірники дозволу), пріоритет на місце 
розташування рекламного засобу втрачається. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
депутатську комісію з питань підприємницької діяльності, промислової 
політики, торгівлі, реклами, благоустрою, транспорту та зв'язку (голова комісії 
Ворушев С.Є.) 

 

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК 



  

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   16 червня  2022 року                                                                 № 5/25 

с. Гатне 

 

Про затвердження  бланків довідок управління «Центр надання 

адміністративних послуг» Гатненської сільської ради 

 
 

Відповідно до   постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання 

декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів 

територіальних громад» від 07.02.2022 № 265, з метою належної організації 

роботи Управління « Центр надання адміністративних послуг» Гатненської 

сільської ради Фастівського району Київської області, керуючись 

підпунктом 4 пункту «б» ст. 27 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Гатненської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити бланки  довідок, що видаються управлінням « Центр 

надання адміністративних послуг» Гатненської сільської ради Фастівського 

району Київської області згідно додатків, 1, 2, 3.  

2. Координацію роботи з виконання цього рішення покласти на 

начальника управління Черниш М.О.  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника   

Гатненського сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Лєзніка М.Г. 

 

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК 
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