ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII скликання
__________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ
V сесії селищної ради VIІ скликання
від 08 лютого 2018 року
15.00
смт Велика Димерка
Загальний склад ради: 26 депутатів
Присутні на засіданні: 20 депутатів (відомість додається)
Відсутні депутати:
Дяченко Р.М. - причина відсутності - відрядження;
Постол В.В. – причина відсутності – відрядження;
Трегуб в.М. - причина відсутності невідома;
Фещун О.В. - причина відсутності невідома;
Гришко В.М. - причина відсутності невідома;
Слуговін І.І. – причина відсутності – на лікуванні.

Присутні:
Драний М.І. - депутат Броварської районної ради
Романенко Л.С. – головний бухгалтер КП «Великодимерське»
Йовенко В.М. – в.о стварости Шевченківської сілької ради
Карчевський О.П. – в.о старости Руднянської сілької ради
Тугай А.М. – начальник СПК
Кушніренко Ю.І. – перший заступник селищного голови
Губський М.І. – заступник селищного голови
Рубанка О.М. – землевпорядник Великодимерської селищної ради
Косенко О.В. - головний бухгалтер Великодимерської селищної ради
Калина Оксана – головний редактор «Великодимерська Громада»
Литвиненко В.В. – помічник-консультант народного депутата України
Різаненка П.О.

Головує на засіданні: Бочкарьов А.Б. – селищний голова.
ГОЛОСУВАННЯ
Про відкриття V сесії селищної ради VIІ скликання
від 08 лютого 2018 року
Голосували: «ЗА» – 21, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Затвердження порядку денного:
Доповідав: Бочкарьов А.Б. – селищний голова.
Вирішили: Затвердити наступний порядок денний сесії:
1. Про затвердження Положення про порядок запобігання та врегулювання
конфлікту інтересів в діяльності Великодимерської селищної ради в новій редакції.
2. Про затвердження Передавальних актів Бобрицької, Жердівської, Руднянської,
Шевченківської сільських рад .
3. Про припинення Бобрицької, Жердівської, Руднянської, Шевченківської
сільських рад, як юридичних осіб шляхом приєднання до Великодимерської
селищної ради.
4. Про затвердження звіту про виконання місцевого бюджету Великодимерської
селищної ради, Бобрицької, Жердівської, Руднянської, Шевченківської сільських рад
за 2017 рік.
5. Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, комп’ютерів
органами місцевого самоврядування, а також установами та організаціями, які
утримуються за рахунок місцевого бюджету на 2018 рік.
6. Про внесення змін до рішення III сесії Великодимерської селищної ради
VІI скликання від 21 грудня 2017 року № 59 «Про місцевий бюджет на 2018 рік».
7. Про встановлення розміру пайової участі.
8. Про встановлення розміру пайової участі.
9. Про припинення комунальних підприємств шляхом приєднання.
10. Про затвердження технічної документації та передачу в приватну власність
земельних ділянок.
11. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки та
передачу її у власність.
12. Про проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів
Великодимерської селищної ради.
13. Про надання дозволу на викуп земельної ділянки земель комунальної власності.
14. Про надання дозволу на викуп земельної ділянки земель комунальної власності.
15. Про надання дозволу на розробку детального плану території.
16. Про звернення до Головного управління Держгеокадастру в Київській області
про передачу земель сільськогосподарського призначення на території
Великодимерської селищної ради із державної власності в комунальну власність.
17. Про затвердження проекту землеустрою та передачі земельної ділянки у
власність.

18. Про затвердження проекту землеустрою та передачі земельної ділянки у
власність.
19. Про затвердження проекту землеустрою та передачі земельної ділянки у
власність.
20. Про затвердження детального плану території житлової забудови в смт
Велика Димерка Броварського району Київської області.
21. Про затвердження детального плану території житлової забудови в смт Велика
Димерка Броварського району Київської області.
22. Про затвердження детального плану території житлової забудови в смт Велика
Димерка Броварського району Київської області.

Голосували: «ЗА» – 21, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0

Звучить гімн України!
1. Слухали: Про затвердження Положення про порядок запобігання та
врегулювання конфлікту інтересів в діяльності Великодимерської
селищної ради в новій редакції
Доповідав: Бочкарьов А.Б.- селищний голова.
Вирішили:1. Затвердити Положення про порядок Запобігання та
врегулювання конфлікту
інтересів в діяльності Великодимерської
селищної ради в новій редакції (додаток №1)
2. Визначити таким, що втратило чинність, рішення Великодимерської
селищної ради від 28.05.2015 року № 657 «Про затвердження
Положення про порядок запобігання та врегулювання конфлікту
інтересів в діяльності Великодимерської селищної ради».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію з питань регламенту, депутатської етики, законності, протидії та
запобігання корупції.
Рішення № 79 (додається).
Голосували: «ЗА» – 21, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
2. Слухали: Про затвердження Передавальних актів
Жердівської, Руднянської, Шевченківської сільських рад .

Бобрицької,

Доповідала: Косенко О.В. – головний бухгалтер Великодимерської
селищної ради
Вирішили: . Затвердити Передавальний акт (додається) :

- Бобрицької сільської ради, (ЄДРПОУ 04363828), місцезнаходження: 07431,
Київська область, Броварський район, село Бобрик, вулиця Шевченка,
будинок 4;
- Жердівської сільської ради Броварського району Київської області
(ЄДРПОУ 04363857), місцезнаходження: 07440, Київська область,
Броварський район, село Жердова, вулиця Марії Заньковецької (Леніна),
будинок 35;
- Руднянської сільської ради Броварського району Київської області
(ЄДРПОУ 04359070), місцезнаходження: 07430, Київська область,
Броварський район, село Рудня, вулиця Шкільна (Чапаєва), будинок 22;
- Шевченківської сільської ради Броварського району Київської області
(ЄДРПОУ 04359123), місцезнаходження: 07434, Київська область,
Броварський район, село Шевченкове, вулиця Вокзальна, будинок 40.
2. Прийняти на баланс Великодимерської селищної ради необоротні активи,
майно, виробничі запаси, грошові кошти Бобрицької, Жердівської,
Руднянської та Шевченківської сільських рад та забезпечити своєчасне
використання.
3. Голові комісії з реорганізації забезпечити виготовлення копії Передавального
акту за правилами, передбаченими законодавством про державну реєстрацію
юридичних осіб, для цілей здійснення державної реєстрації припинення
Бобрицької, Жердівської, Руднянської, Шевченківської сільських рад як
юридичних осіб в результаті їх реорганізації шляхом приєднання до
Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області
(ЄДРПОУ 04363834), місцезнаходження: 07442, Київська область,
Броварський район, смт Велика Димерка, вулиця Бобрицька, будинок 1.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного
розвитку,
промисловості,
підприємництва,
інвестицій
та
зовнішньоекономічних зв’язків.
Рішення № 80 (додається).
Голосували: «ЗА» – 19, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 2
3. Слухали: Про припинення Бобрицької, Жердівської, Руднянської,
Шевченківської сільських рад як юридичних осібшляхом приєднання до
Великодимерської селищної ради .
Доповідав: Бочкарьов А.Б.- селищний голова.

Вирішили: 1.Припинити Бобрицьку сільську раду Броварського району
Київської
області,
як
юридичну
особу
(ЄДРПОУ
04363828),
місцезнаходження: 07431, Київська область, Броварський район, село Бобрик,
вулиця Шевченка, будинок 4, шляхом приєднання до Великодимерської
селищної ради Броварського району Київської області (ЄДРПОУ 04363834),
місцезнаходження: 07442, Київська область, Броварський район, смт Велика
Димерка, вулиця Бобрицька, будинок 1.
2. Припинити Жердівську сільську раду Броварського району Київської
області, як юридичну особу (ЄДРПОУ 04363857), місцезнаходження: 07440,
Київська область, Броварський район, село Жердова, вулиця Марії
Заньковецької (Леніна), будинок 35 шляхом приєднання до Великодимерської
селищної ради Броварського району Київської області (ЄДРПОУ 04363834),
місцезнаходження: 07442, Київська область, Броварський район, смт Велика
Димерка, вулиця Бобрицька, будинок 1.
3. Припинити Руднянську сільську раду Броварського району Київської
області, як юридичну особу (ЄДРПОУ 04359070), місцезнаходження: 07430,
Київська область, Броварський район, село Рудня, вулиця Шкільна (Чапаєва),
будинок 22, шляхом приєднання до Великодимерської селищної ради
Броварського
району
Київської
області
(ЄДРПОУ
04363834),
місцезнаходження: 07442, Київська область, Броварський район, смт Велика
Димерка, вулиця Бобрицька, будинок 1.
4. Припинити Шевченківську сільську раду Броварського району Київської
області, як юридичну особу (ЄДРПОУ 04359123), місцезнаходження: 07434,
Київська область, Броварський район, село Шевченкове, вулиця Вокзальна,
будинок 40 шляхом приєднання до Великодимерської селищної ради
Броварського
району
Київської
області
(ЄДРПОУ
04363834),
місцезнаходження: 07442, Київська область, Броварський район, смт Велика
Димерка, вулиця Бобрицька, будинок 1.
5. Голові комісії з реорганізації Кушніренку Юрію Івановичу забезпечити
своєчасне здійснення заходів, відповідно до чинного законодавства, та про хід
і результати проведеної роботи інформувати Великодимерську селищну раду
шляхом здійснення доповідей на пленарних засіданнях.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань регламенту, депутатської етики, законності, протидії та запобігання
корупції.
Рішення № 81 (додається).

Голосували: «ЗА» –21 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
4. Слухали: Про затвердження звіту про виконання місцевого бюджету
Великодимерської селищної ради, Бобрицької, Жердівської, Руднянської,
Шевченківської сільських рад за 2017 рік.
Доповідала: Косенко О.В. – головний бухгалтер Великодимерської
селищної ради.
Вирішили: 1. Затвердити звіт про виконання місцевого бюджету
Великодимерської селищної ради, Бобрицької, Жердівської, Руднянської,
Шевченківської сільських рад за 2017 рік по доходах (додаток № 1).
2. Затвердити звіт про виконання місцевого бюджету Великодимерської
селищної ради та Бобрицької, Жердівської, Руднянської, Шевченківської
сільських рад за 2017 рік по видатках (додаток № 2).
Рішення № 82 (додається).
Голосували: «ЗА» –21 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
5. Слухали: Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів,
комп’ютерів органами місцевого самоврядування, а також установами та
організаціями, які утримуються за рахунок місцевого бюджету на 2018 рік.
Доповідала: Косенко О.В. – головний бухгалтер Великодимерської
селищної ради.
Вирішили: 1. Затвердити граничні суми витрат на придбання автомобілів,
меблів, комп’ютерів органами місцевого самоврядування, а також установами
та організаціями, які утримуються за рахунок місцевого бюджету на 2018 рік.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного
розвитку, промисловості, підприємництва, інвестицій та
зовнішньоекономічних зв’язків.
Рішення № 83 (додається).
Голосували: «ЗА» –21 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0

6. Слухали: Про внесення змін до рішення III сесії Великодимерської
селищної ради VІI скликання від 21 грудня 2017 року № 59 «Про місцевий
бюджет на 2018 рік»
Доповідала: Косенко О.В. – головний бухгалтер Великодимерської
селищної ради.
Вирішили: 1.
Рішення № 84 (додається).
Голосували: «ЗА» –21 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
7. Слухали: Про встановлення розміру пайової участі ФГ «ЖУРАВУШКА»
Доповідав: Бочкарьов А.Б.- селищний голова.
Вирішили: 1. Встановити розмір пайової участі ФГ «ЖУРАВУШКА» –
10 % від загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта «Будівництво
овочесховища та сіносховища, розташованого по вул. Соборна (Леніна), 102 в
смт. Велика Димерка Броварського району Київської області ».
2. Укласти договір про пайову участь (внесок) у створені і розвитку
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт Велика Димерка
між Великодимерською селищною радою та ФГ «ЖУРАВУШКА».
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного
розвитку,
промисловості,
підприємництва,
інвестицій
та
зовнішньоекономічних зв’язків.
Рішення № 85 (додається).
Голосували: «ЗА» –21 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
8. Слухали: Про встановлення розміру пайової участі ТОВ «МАЯДО»
Доповідав: Бочкарьов А.Б.- селищний голова.
Вирішили: 1.Встановити розмір пайової участі ТОВ «МАЯДО» – 10 %
від загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта «Будівництво
адміністративно-побутового корпусу, складу сировини ПВХ, дробильного
цеху та станції технічного обслуговування, розташованого по вул. Промислова
(Радгоспна), 38 в смт. Велика Димерка Броварського району Київської
області (перша черга будівництва)».

2. Укласти договір про пайову участь (внесок) у створені і розвитку
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт Велика Димерка
між Великодимерською селищною радою та ТОВ «МАЯДО».
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного
розвитку,
промисловості,
підприємництва,
інвестицій
та
зовнішньоекономічних зв’язків.
Рішення № 86 (додається)
Голосували: «ЗА» –21 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
9.Слухали:Про

припинення підприємств в результаті
(шляхом приєднання).
Доповідав: А.Б.Бочкарьов – селищний голова.

реорганізації

Вирішили: 1. Припинити в результаті реорганізації Комунальне
підприємство «Руднянське», як юридичну особу (ЄДРПОУ 32277497)
місцезнаходження:07430, Київська область, село Рудня, вул. Чапаєва, будинок
22, шляхом приєднання до комунального підприємства «Великодимерське»
(ЄДРПОУ 32183650), місцезнаходження :07442, Київська область,
Броварський район, смт Велика Димерка,вул. Бобрицька, 1.
2. Припинити в результаті реорганізації Комунальне підприємство «Побут»,
як юридичну особу (ЄДРПОУ 30255670) місце знаходження:07441,Київська
область, Броварський район, село Тарасівка, вул.9 січня , будинок 1, шляхом
приєднання до комунального підприємства «Великодимерське» (ЄДРПОУ
32183650), місцезнаходження :07442,Київська область, Броварський район,
смт. Велика Димерка, вул. Бобрицька, 1.
3. Встановити, що комунальне підприємство «Великодимерське»» є
правонаступником усіх майнових та немайнових прав і обов’язків
комунальних підприємств, зазначених в пунктах 1 та 2 цього рішення.
4. Доручити начальнику КП «Великодимерське» Драному М.І. затвердити
склад комісії з реорганізації комунальних підприємств «Руднянське» та
«Побут».
5. Установити, що до комісії з реорганізації комунальних підприємств
«Руднянське» та «Побут» переходять повноваження щодо здійснення
керівництва і діяльності вказаних комунальних підприємств на період їх
реорганізації.
6. Комісії з реорганізації комунальних підприємств «Руднянське» та
«Побут» підготувати передавальні акти та подати їх на затвердження
Великодимерській селищній раді згідно чинного законодавства.
7. Голові комісії з реорганізації комунальних підприємств «Руднянське» та

«Побут» :
1) повідомити державного реєстратора про припинення комунальних
підприємств, реорганізованих шляхом приєднання та подати йому в
установленому законодавством порядку необхідні документи для внесення
до Єдиного державного реєстру відповідних записів;
2) забезпечити в порядку, встановленому законодавством, попередження та
звільнення працівників комунальних підприємства відповідно до пункту 1
статті 40 Кодексу законів про працю України;
3) вжити усіх необхідних заходів, пов’язаних з реорганізацією підприємств, в
порядку, установленому чинним законодавством України;
4) після закінчення процедури реорганізації, подати державному
реєстраторові документи, необхідні для проведення державної реєстрації
припинення в результаті приєднання зазначеної юридичної особи;

10. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
комунальної власності, інфраструктури, транспорту, житлово-комунального
господарства, архітектури та містобудування.

Рішення № 87 (додається).
Голосували: «ЗА» –21 «ПРОТИ» – 0 «УТРИМАЛИСЬ» – 0
10. Слухали: 1.Про затвердження технічної документації та передачу в
приватну власність земельних ділянок.
Доповідав: Рубанка О.М. – землевпорядник .
Вирішили: Затвердити виготовлену землевпорядними організаціями
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі на місцевості.
2. Передати безкоштовно у власність земельні ділянки громадянам України:
№
п/п

Прізвище, імя, по
батькові

Адреса

Всього
передано у
власність, га

Для будівництва га
обслуговування
житлового будинку

Для особистого
селянського
господарства, га

Для товарного
селянського
виробництва,
га

Для
колективн
садівницт

1.

Ситюк Михайло
Федорович

смт Велика Димерка, вул.
Зелена, 14

0.1905

0.1500

0.0405

2.

Хорошун
Валентина
Михайлівна

смт Велика Димерка

0.1286

---

0.1286

3.

Третяк Валентина
Віталіївна

смт Велика Димерка, вул.
Михайлівська

0.0400

---

4.

Макушненко
Вікторія
Вікторівна

с. Бобрик, вул.
Молодіжна

0.2200

---

5.

Слуговін Іван
Іванович

С.Рудня, вул.Молодіжна,
діл. № 41

0,1600

0,1600

---

---

---

---

0.0400

---

---

0.2200

---

---

-------

-----

----

3. Встановити, що даним земельним ділянкам присвоєно кадастрові номери.
4. Землевпорядній службі внести відповідні зміни до земельно-кадастрової
документації.
Рішення № 88 (додається).
Голосували: «ЗА» –21 «ПРОТИ» – 0 «УТРИМАЛИСЬ» – 0
11. Слухали : Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення
земельної ділянки та передачу її у власність.
Доповідав: Рубанка О.М. – землевпорядник .
Вирішили: 1 Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельної
ділянки за рахунок земель комунальної власності у власність нищезазначеним
громадянам:
2. Передати у власність громадянам земельні ділянки:
№
п/п

1.

Прізвище, імя, по батькові

Земляк Сергій Григорович

Адреса

смт Велика Димерка

Всього передано у
власність, га

Для
індивідуального
житлового
будівництва, га

Для особистого
селянського
господарства, га

2.0000

---

2.0000

3. Встановити, що даним земельним ділянкам присвоєно кадастрові номери.
4. Вищезазначеним громадянам приступити до використання земельної
ділянки за цільовим призначенням після реєстрації речового права на земельну
ділянку та отримання правовстановлюючого документа на земельну ділянку.
Рішення № 89 (додається).
Голосували: «ЗА» –21 «ПРОТИ» – 0 «УТРИМАЛИСЬ» – 0

12. Слухали : Про проведення нормативної грошової оцінки земель
населених пунктів Великодимерської селищної ради.
Доповідав: Рубанка О.М. – землевпорядник .
1. Вирішили: Провести нормативну грошову оцінку земель населених
пунктів Великодимерської селищної ради - сіл Бобрик, Гайове, Жердова,
Тарасівка, Захарівка, Михайлівка, Покровське, Вільне, Підлісся.
2. Замовити дану документацію в ДП «Київський науково-дослідний та
проектний інститут землеустрою».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища.
Рішення № 90 (додається).
Голосували: «ЗА» –21 «ПРОТИ» – 0 «УТРИМАЛИСЬ» – 0
13. Слухали : Про надання дозволу на викуп земельної ділянки земель
комунальної власності.
Доповідав: Рубанка О.М. – землевпорядник .
Вирішили: . Доручити селищному голові Бочкарьову А.Б. отримати витяг з

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права
власності на земельну ділянку земель комунальної власності площею 0,0400
га с. Рудня вул. І. Франка, 1-А, кадастровий номер 3221287601:01:015:0001.
2. Доручити селищному голові Бочкарьову А.Б. замовити експертну грошову
оцінку на земельну ділянку земель комунальної власності площею 0,0400га
с.Рудня вул. І.Франка, 1-А, кадастровий номер 3221287601:01:015:0001 для
розміщення та обслуговування розважального та торгівельного комплексу.
3. Виготовлену експертну оцінку подати на розгляд профільних комісій
Великодимерської селищної ради.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища.
Рішення № 91 (додається).
Голосували: «ЗА» –21 «ПРОТИ» – 0 «УТРИМАЛИСЬ» – 0

14. Слухали : Про надання дозволу на викуп земельної ділянки земель
комунальної власності.
Доповідав: Рубанка О.М. – землевпорядник .
Вирішили: Доручити селищному голові Бочкарьову А.Б. замовити
експертну грошову оцінку на земельну ділянку земель комунальної власності
площею 0,2823 га в смт Велика Димерка по вул. Промислова, 13, кадастровий
номер 3221281201:01:058:0007 для будівництва та обслуговування цеху по
виробництву хлібобулочних виробів.
2. Виготовлену експертну оцінку подати на розгляд профільних комісій
Великодимерської селищної ради.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища.
Рішення № 92 (додається).
Голосували: «ЗА» –21 «ПРОТИ» – 0 «УТРИМАЛИСЬ» – 0
15. Слухали : Про надання дозволу на розробку детального плану території
Доповідав: Рубанка О.М. – землевпорядник .
Вирішили: 1.Надати дозвіл на розробку детального плану території на
земельну ділянку земель комунальної власності площею 0.6000 га
кадастровий
номер 3221281201:01:059:0030 для
будівництва та
обслуговування центру безпеки громадян смт Велика Димерка вул.
Заліська.
2. Укласти договір на розроблення проекту детального плану території з
організацією, що має фахівців з відповідними кваліфікаційними
сертифікатами.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту, житловокомунального господарства, архітектури та містобудування.
Рішення № 93 (додається).
Голосували: «ЗА» –21 «ПРОТИ» – 0 «УТРИМАЛИСЬ» – 0
16. Слухали : Про звернення до Головного управління Держгеокадастру в
Київській області про передачу земель сільськогосподарського

призначення на території Великодимерської селищної ради із державної
власності в комунальну власність.
Доповідав: Рубанка О.М. – землевпорядник .
Вирішили: 1.Звернутися до Головного управління Держгеокадастру в
Київській області з клопотанням про передачу земель
сільськогосподарського призначення на території Великодимерської
селищної ради із державної власності в комунальну власність.
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища.
Рішення № 94 (додається).
Голосували: «ЗА» –21 «ПРОТИ» – 0 «УТРИМАЛИСЬ» – 0
17. Слухали : Про затвердження проекту землеустрою та передачі земельної
ділянки у власність.
Доповідав: Рубанка О.М. – землевпорядник .
Вирішили: 1. Затвердити виготовлений ТОВ “Укргеоземпроект” проект
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та
обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги
Великодимерській селищній раді по вул. Польова, 8 в с. Бобрик Броварського
району Київської області.
2. Прийняти Великодимерській селищній раді у комунальну власність
земельну ділянку для будівництва та обслуговування будівель закладів
охорони здоров’я та соціальної допомоги площею 0.1734 га в с.Бобрик по
вул. Польова, 8.
3. Встановити, що даній земельній ділянці присвоєно кадастровий
номер 3221280401:01:042:0046.
4. Землевпорядній службі внести відповідні зміні до земельно-кадастрової
документації.
Рішення № 95 (додається).
Голосували: «ЗА» –21 «ПРОТИ» – 0 «УТРИМАЛИСЬ» – 0
18. Слухали : Про затвердження проекту землеустрою та передачі земельної
ділянки у власність.
Доповідав: Рубанка О.М. – землевпорядник .

Вирішили: 1.Затвердити

виготовлений ТОВ “Укргеоземпроект” проект
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та
обслуговування закладів культурно-просвітницького обслуговування
Великодимерській селищній раді по вул. Шевченка, 2 в с. Бобрик
Броварського району Київської області.
2. Прийняти Великодимерській селищній раді у комунальну власність
земельну ділянку для будівництва та обслуговування закладів культурнопросвітницького обслуговування площею 0.2500 га в с. Бобрик по вул.
Шевченка, 2.
3. Встановити, що даній земельній ділянці присвоєно кадастровий
номер 3221280401:01:042:0045.
4. Землевпорядній службі внести відповідні зміні до земельно-кадастрової
документації.
Рішення № 96 (додається).
Голосували: «ЗА» –21 «ПРОТИ» – 0 «УТРИМАЛИСЬ» – 0
19. Слухали : Про затвердження проекту землеустрою та передачі земельної
ділянки у власність.
Доповідав: Рубанка О.М. – землевпорядник .
Вирішили: 1. Затвердити виготовлений ТОВ “Укргеоземпроект” проект

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та
обслуговування будівель органів державної влади та місцевого
самоврядування Великодимерській селищній раді по вул. Шевченка, 4 в с.
Бобрик Броварського району Київської області.
2. Прийняти Великодимерській селищній раді у комунальну власність
земельну ділянку для будівництва та обслуговування будівель органів
державної влади та місцевого самоврядування площею 0.1000 га в с.
Бобрик по вул. Шевченка, 4.
3. Встановити, що даній земельній ділянці присвоєно кадастровий
номер 3221280401:01:042:0044.
Землевпорядній службі внести відповідні зміні до земельно-кадастрової
документації.
Рішення № 97 (додається).
Голосували: «ЗА» –21 «ПРОТИ» – 0 «УТРИМАЛИСЬ» – 0
20. Слухали : Про затвердження детального плану території житлової
забудови в смт Велика Димерка Броварського району Київської області
Доповідав: Рубанка О.М. – землевпорядник .

Вирішили: 1. Детальний план території житлової забудови в смт Велика
Димерка Броварського району Київської області затвердити.
Основні техніко-економічні показники: загальна площа території забудови –
7,1330га, територія садибних ділянок – 4,8000 га, площа ділянки – 0,1000 га,
площа озеленення – 0,8820 га, кількість – 48 шт.
2. Депутатській комісії з питань земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища питань агропромислового комплексу,
земельних ресурсів та екології доручити провести інвентаризацію звернень
громадян, що надійшли до селищної ради з клопотанням про надання
земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку та
господарських будівель і споруд.

Рішення № 98 (додається).
Голосували: «ЗА» –21 «ПРОТИ» – 0 «УТРИМАЛИСЬ» – 0
21. Слухали : Про затвердження детального плану території житлової
забудови в смт Велика Димерка Броварського району Київської області.
Доповідав: Рубанка О.М. – землевпорядник .
Вирішили: Детальний план території житлової забудови в смт Велика
Димерка Броварського району Київської області затвердити.
Основні техніко-економічні показники: загальна площа території забудови –
19,6489 га, територія садибних ділянок – 12,9257 га, площа ділянки – 0,09-0,11
га, площа озеленення – 1,9837 га, кількість – 125 шт.
2. Депутатській комісії
з питань земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища питань агропромислового комплексу,
земельних ресурсів та екології доручити провести інвентаризацію звернень
громадян, що надійшли до селищної ради з клопотанням про надання
земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку та
господарських будівель і споруд.
Рішення № 99 (додається).
Голосували: «ЗА» –21 «ПРОТИ» – 0 «УТРИМАЛИСЬ» – 0
22. Слухали : Про затвердження детального плану території житлової
забудови в смт Велика Димерка Броварського району Київської області
Доповідав: Рубанка О.М. – землевпорядник .

Вирішили: 1. Детальний план території житлової забудови в смт Велика
Димерка Броварського району Київської області затвердити.
Основні техніко-економічні показники: загальна площа території забудови –
47,2129 га, територія садибних ділянок – 23,6136 га, площа ділянки – 0,09-0,15
га, площа озеленення – 6,9496 га, кількість – 230 шт.
2. Депутатській комісії
з питань земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища питань агропромислового комплексу,
земельних ресурсів та екології доручити провести інвентаризацію звернень
громадян, що надійшли до селищної ради з клопотанням про надання
земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку та
господарських будівель і споруд.
Рішення № 100 (додається).
Голосували: «ЗА» –21 «ПРОТИ» – 0 «УТРИМАЛИСЬ» – 0
ГОЛОСУВАННЯ
V сесії селищної ради VIІ скликання від 08 лютого 2018 року закінчено.

Звучить гімн України!

Секретар ради

А.М.Сидоренко

