
 

 
ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

VIII скликання 

_________________________________________________________________________________ 

 

П Р О Т О К О Л № 20 

XX пленарного засідання почергової сесії 

 

Дата: 02 грудня 2021 року  

Час: 14:00 

Місце проведення: Київська область, Броварський район, смт Велика Димерка,  

вулиця Бобрицька, б. 1, зал засідань 

 

Загальний склад ради: 26 депутатів 

 

Присутні на пленарному засіданні: 

Анатолій Бочкарьов – селищний голова 

Депутати Великодимерської селищної ради VIII скликання 

Юлія Москаленко – керуюча справами виконкому 

Олександр Куценко – заступник селищного голови 

Юрій Безпалий – староста Богданівського старостинського округу 

Наталія Карпенко – староста Плосківського старостинського округу 

Юрій Костира – староста Русанівського старостинського округу 

Роман Примак –  староста Гоголівського старостинського округу 

Сергій Шевченко – староста Світильнянського старостинського округу 

Оксана Косенко – начальник Управління фінансів Великодимерської селищної ради 

Тетяна Іваненко – начальник Управління освіти, культури, молоді та спорту Великодимерської 

селищної ради 

Галина Плотнікова – начальник відділу капітального будівництва, ЖКГ, комунальної власності 

та розвитку інфраструктури  

Тетяна Мальцева – начальник відділу містобудування та архітектури. 

Марина Сікач – в.о. начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту 

населення, мобілізаційної та правоохоронної діяльності. 

Олександр Рубанка – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

Ірина Месянжинова – директор КП «Трудовий архів Броварського району».               

Олеся Савчук - бухгалтер КП «Трудовий архів Броварського району». 

Анатолій Гаркуша – спеціаліст КЗ «ЦКДС» Великодимерської селищної ради 

Віталій Литвиненко – ОКН виконкому Великодимерської селищної ради 

Андрій Савенко – системний адміністратор 

 

Відсутні на пленарному засіданні 2 депутати: 

Євгеній Стеценко – відрядження 

Анатолій Рубанка – лікарняний 

 



Відповідно до статтей 31 та 46 Регламенту роботи Великодимерської селищної ради VIII 

скликання, відкрите голосування здійснюється у режимі поіменного голосування за допомогою 

Системи «Рада Голос» у режимі фіксації волевиявлення депутатів. 

 

Кожен депутат отримав персональний пульт під власноручний підпис у відомості отримання 

персонального пульту. Депутати селищної ради та селищний голова зареєстувалися за 

допомогою Системи «Рада Голос» у режимі: «Реєстрація» у кількості 22 осіб. Кворум наявний. 

 

Головує на засіданні та приймає участь у голосуванні: Анатолій Борисович Бочкарьов – 

селищний  голова. 

 

Головуючий: Запропонував відкрити двадцяту позачергову сесію Великодимерської 

селищної ради восьмого скликання. 

 

ГОЛОСУВАННЯ: Про відкриття XX позачергової сесії VIIІ скликання.  

 

Голосували: «ЗА» – 24, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Звучить гімн України! 

 

Затвердження порядку денного: 

 

Головуючий: Запропонував перейти до голосування за порядок денний «за основу» : 

 

1. Про затвердження структури та загальної чисельності апарату Великодимерської 

селищної ради та її виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради. 

2. Про затвердження Програми «Забезпечення проведення заходів мобілізації та 

територіальної оборони на території Великодимерської селищної територіальної громади 

на 2021-2024 роки». 

3. Про внесення змін до Програми «Розвиток, ремонт та утримання об’єктів житлово-

комунального господарства, благоустрою та соціально-культурного призначення 

Великодимерської територіальної громади на 2019-2023 роки». 

4. Про включення до переліку Першого типу об’єктів комунальної власності, що підлягає 

передачі в оренду. 

5. Про надання згоди на безоплатну передачу майна з державної в комунальну власність. 

6. Про затвердження актів приймання-передачі. 

7. Про надання дозволу на списання комунального майна. 

8. Про передачу майна комунальної власності з балансу на баланс. 

9. Про внесення змін до Програми «Розвиток та функціонування системи освіти 

Великодимерської територіальної громади на 2021-2022 роки». 

10. Про внесення змін до Програми «Організація харчування дітей в закладах освіти 

Великодимерської територіальної громади на 2021 рік». 

11. Про внесення змін до Програми «Розвиток культури Великодимерської територіальної 

громади на 2021 рік». 

12. Про внесення змін до Програми «Розвиток фізичної культури та спорту 

Великодимерської територіальної громади на 2021 рік». 

13. Про внесення змін до Програми «Фінансова підтримка комунального підприємства 



Великодимерської селищної ради «Футбольний клуб «Колос» на 2021-2024 роки». 

14. Про внесення змін до Програми «Фінансова підтримка комунального підприємства 

«Трудовий архів Броварського району» Великодимерської селищної ради Київської 

області на 2021-2024 роки». 

15.  Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 24.12.2020 № 111 V-

VIІI «Про селищний бюджет Великодимерської селищної ради на 2021 рік» та додатків до 

нього. 

16. Про внесення змін до детального плану території для будівництва перукарні по вул. 

Чапаєва в смт Велика Димерка  Броварського району Київської області.  

17. Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної ділянки, 

загальною площею 0,1500 га, в с. Гоголів Броварського району Київської області. 

18.  Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі на місцевості.  

19.  Про затвердження технічної документації та передачу в приватну власність земельних 

ділянок.  

20.  Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність.  

21.  Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу 

їх у власність.  

22.  Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки за рахунок земель комунальної 

власності Великодимерської селищної ради. 

23.  Про припинення договору оренди земельної ділянки з ТОВ «Ініціатива Плюс» по вул. 

Київська, 18 А, с. Залісся Броварського району Київської області. 

24. Про надання дозволу на укладення договору оренди земельної ділянки з ТОВ «КРІСТАЛ 

2019» по вул. Київська, 18 А, с. Залісся Броварського району Київської області. 

25.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Гагаріна, 3, с. 

Гребельки Броварського району Київської області. 

26.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Незалежності, 2А, с. 

Плоске Броварського району Київської області. 

27.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Київська, 5, с. 

Кулажинці Броварського району Київської області. 

28.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Шевченка, с. Рудня 

Броварського району Київської області. 

29.  Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки в с. Тарасівка 

Броварського району Київської області з ТОВ «Компанія «Полісся». 

30.  Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,0133 

га по вул. Київська, 165 А, с. Гоголів Броварського району Київської області. 

31.  Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,1000 

га по вул. Київська, 1, с. Залісся, Броварського району Київської області. 

32.  Про надання дозволу на викуп земельної ділянки земель комунальної власності в смт 

Велика Димерка, вул. Паркова, 1Л. 

33.  Про надання дозволу на викуп земельної ділянки земель комунальної власності по вул. 



Ватутіна, 9, с. Гоголів Броварського району Київської області. 

34.  Про надання дозволу на викуп земельної ділянки земель комунальної власності по вул. 

Київська, 22, с. Світильня Броварського району Київської області.  

35.  Про надання дозволу на викуп земельної ділянки земель комунальної власності в с. 

Шевченкове по вул. Лесі Українки, 14. 

36.  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної  грошової 

оцінки земельних ділянок на території Великодимерської селищної ради.  

37.  Про надання дозволу на укладення договору оренди земельних ділянок з ФОП Таран 

Р.П. по вул. Київська, 164, вул. Жовтнева, 17А, с. Гоголів Броварського району Київської 

області. 

38.  Про надання дозволу на укладення договорів оренди земельних ділянок з ТОВ «Портал-

Агро». 

39. Про надання дозволу на укладення договорів оренди земельних ділянок 

з ПП «АГРО-СТИЛЬ К». 

40. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

комунальну власність для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій в 

с. Бобрик, Броварського району Київської області. 

41.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

комунальну власність для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в с. 

Шевченкове по вул. Вокзальна, 8 Броварського району Київської області. 

42. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі зміни 

її цільового призначення загальною площею 4,1625 га гр. Голодного Олександра 

Івановича.  

43.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі зміни 

їх цільового призначення, загальною площею 1,4654 га, гр. Голодного Олександра 

Івановича. 

44.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі зміни 

їх цільового призначення, загальною площею 1,6916 га, гр. Голодного Олександра 

Івановича. 

45.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі зміни 

їх цільового призначення, загальною площею 1,3745 га, гр. Голодного Олександра 

Івановича. 

46.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі зміни 

їх цільового призначення, загальною площею 3,7624 га, гр. Лашевич Ольги Павлівни. 

47.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни 

її цільового призначення,  загальною площею 0,1000 га, гр. Ромашко Наталії Віталіївни. 

48.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі зміни 

їх цільового призначення, загальною площею 12,4194 га, гр. Рубанки Олега 

Миколайовича. 

49. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни 

її цільового призначення, загальною площею 0,5000 га, гр. Хаменушка Романа 

Володимировича. 

50. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни 

її цільового призначення, загальною площею 0,1000 га, гр. Кеуша Олександра 

Федоровича. 

51. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості (для 

проведення інвентаризації земельної ділянки) гр. Бойко Ірини Миколаївни.  



52.  Про розгляд заяви гр. Тертишного Сергія Михайловича. 

53.  Про розгляд заяви гр. Міщенко Нелі Михайлівни. 

 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу»: 

 

Голосували: «ЗА» – 24, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Головуючий: вніс пропозицію щодо змін та доповнень до порядку денного, а саме: 

Виключення із порядку денного питання: 

1. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі зміни їх 

цільового призначення, загальною площею 3,7624 га, гр. Лашевич Ольги Павлівни. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію виключити проєкт рішення.  

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»: 

Голосували: «ЗА» – 24, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

2. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі зміни їх 

цільового призначення, загальною площею 12,4194 га, гр. Рубанки Олега Миколайовича. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію виключити проєкт рішення.  

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»: 

Голосували: «ЗА» – 24, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Головуючий: вніс пропозицію щодо змін та доповнень до порядку денного, а саме: 

Включення до порядку денного питання: 

 

1. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її 

цільового призначення гр. Осьмака Олександра Вікторовича. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію включити проєкт рішення.  

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»: 

Голосували: «ЗА» – 24, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

2. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки за рахунок земель комунальної власності 

Великодимерської селищної ради. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію включити проєкт рішення. Проведення 

процедури електронного поіменного голосування. 

 



Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»: 

Голосували: «ЗА» –24, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

3. Про створення комунального сільськогосподарського підприємства «НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ» 

Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію включити проєкт рішення.  

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»: 

Голосували: «ЗА» – 24, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Депутат Великодимерської селищної ради VIII скликання Анатолій Юрченко звернувся до 

головуючого та до депутатського корпусу з проханням виключити із порядку денного питання 

№ 38 «Про надання дозволу на укладення договорів оренди земельних ділянок з ТОВ «Портал-

Агро» та № 39 «Про надання дозволу на укладення договорів оренди земельних ділянок з ПП 

«АГРО-СТИЛЬ К». 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію виключити із порядку денного питання  

№ 38 та № 39 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»: 

Голосували: «ЗА» – 5, «ПРОТИ» – 15, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 4 

 

РІШЕННЯ було відхилено. 

 

Головуючий: Запропонував перейти до голосування за порядок денний «в цілому» : 

 

1. Про затвердження структури та загальної чисельності апарату Великодимерської селищної 

ради та її виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради. 

2. Про затвердження Програми «Забезпечення проведення заходів мобілізації та територіальної 

оборони на території Великодимерської селищної територіальної громади на 2021-2023 

роки». 

3. Про внесення змін до Програми «Розвиток, ремонт та утримання об’єктів житлово-

комунального господарства, благоустрою та соціально-культурного призначення 

Великодимерської територіальної громади на 2019-2023 роки». 

4. Про включення до переліку Першого типу об’єктів комунальної власності, що підлягає 

передачі в оренду. 

5. Про надання згоди на безоплатну передачу майна з державної в комунальну власність. 

6. Про затвердження актів приймання-передачі. 
7. Про надання дозволу на списання комунального майна. 

8. Про передачу майна комунальної власності з балансу на баланс. 
9. Про внесення змін до Програми «Розвиток та функціонування системи освіти 

Великодимерської територіальної громади на 2021-2022 роки». 

10. Про внесення змін до Програми «Організація харчування дітей в закладах освіти 

Великодимерської територіальної громади на 2021 рік». 



11. Про внесення змін до Програми «Розвиток культури Великодимерської територіальної 

громади на 2021 рік». 

12. Про внесення змін до Програми «Розвиток фізичної культури та спорту Великодимерської 

територіальної громади на 2021 рік». 

13. Про внесення змін до Програми «Фінансова підтримка комунального підприємства 

Великодимерської селищної ради «Футбольний клуб «Колос» на 2021-2024 роки». 

14. Про внесення змін до Програми «Фінансова підтримка комунального підприємства 

«Трудовий архів Броварського району» Великодимерської селищної ради Броварського 

району Київської області на 2021-2024 роки». 

15.  Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 24.12.2020 № 111 V-VIІI 

«Про селищний бюджет Великодимерської селищної ради на 2021 рік» та додатків до нього. 

16. Про внесення змін до детального плану території для будівництва перукарні по вул. Чапаєва 

в смт Велика Димерка  Броварського району Київської області.  

17. Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної ділянки, загальною 

площею 0,1500 га, в с. Гоголів Броварського району Київської області. 

18.  Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі на місцевості.  

19.  Про затвердження технічної документації та передачу в приватну власність земельних 

ділянок.  

20.  Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

у власність.  

21.  Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу їх 

у власність.  

22.  Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки за рахунок земель комунальної власності 

Великодимерської селищної ради. 

23.  Про припинення договору оренди земельної ділянки з ТОВ «Ініціатива Плюс» по вул. 

Київська, 18 А, с. Залісся Броварського району Київської області. 

24. Про надання дозволу на укладення договору оренди земельної ділянки з ТОВ «КРІСТАЛ 

2019» по вул. Київська, 18 А, с. Залісся Броварського району Київської області. 

25.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Гагаріна, 3, с. Гребельки Броварського 

району Київської області. 

26.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Незалежності, 2А, с. Плоске 

Броварського району Київської області. 

27.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Київська, 5, с. Кулажинці 

Броварського району Київської області. 

28.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Шевченка, с. Рудня Броварського 

району Київської області. 

29.  Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки в с. Тарасівка 

Броварського району Київської області з ТОВ «Компанія «Полісся». 

30.  Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,0133 га 

по вул. Київська, 165 А, с. Гоголів Броварського району Київської області. 

31.  Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,1000 га 

по вул. Київська, 1, с. Залісся, Броварського району Київської області. 

32.  Про надання дозволу на викуп земельної ділянки земель комунальної власності в смт 

Велика Димерка, вул. Паркова, 1Л. 



33.  Про надання дозволу на викуп земельної ділянки земель комунальної власності по вул. 

Ватутіна, 9, с. Гоголів Броварського району Київської області. 

34.  Про надання дозволу на викуп земельної ділянки земель комунальної власності по вул. 

Київська, 22, с. Світильня Броварського району Київської області.  

35.  Про надання дозволу на викуп земельної ділянки земель комунальної власності в с. 

Шевченкове по вул. Київська, 10. 

36.  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної  грошової оцінки 

земельних ділянок на території Великодимерської селищної ради.  

37.  Про надання дозволу на укладення договору оренди земельних ділянок з ФОП Таран Р.П. по 

вул. Київська, 164, вул. Жовтнева, 17А, с. Гоголів Броварського району Київської області. 

38.  Про надання дозволу на укладення договорів оренди земельних ділянок з ТОВ «Портал-

Агро». 

39. Про надання дозволу на укладення договорів оренди земельних ділянок 

a. з ПП «АГРО-СТИЛЬ К». 

40. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у комунальну 

власність для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій в с. Бобрик, 

Броварського району Київської області. 

41.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у комунальну 

власність для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в с. Шевченкове по вул. 

Вокзальна, 8 Броварського району Київської області. 

42. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі зміни її 

цільового призначення загальною площею 4,1625 га гр. Голодного Олександра Івановича.  

43.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі зміни їх 

цільового призначення, загальною площею 1,4654 га, гр. Голодного Олександра Івановича. 

44.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі зміни їх 

цільового призначення, загальною площею 1,6916 га, гр. Голодного Олександра Івановича. 

45.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі зміни їх 

цільового призначення, загальною площею 1,3745 га, гр. Голодного Олександра Івановича. 

46.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її 

цільового призначення,  загальною площею 0,1000 га, гр. Ромашко Наталії Віталіївни. 

47. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її 

цільового призначення, загальною площею 0,5000 га, гр. Хаменушка Романа 

Володимировича. 

48. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її 

цільового призначення, загальною площею 0,1000 га, гр. Кеуша Олександра Федоровича. 

49. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості (для проведення інвентаризації 

земельної ділянки) гр. Бойко Ірини Миколаївни.  

50. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її 

цільового призначення гр. Осьмака Олександра Вікторовича. 

51. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки за рахунок земель комунальної власності 

Великодимерської селищної ради. 

52. Про розгляд заяви гр. Тертишного Сергія Михайловича. 

53. Про розгляд заяви гр. Міщенко Нелі Михайлівни. 

54. Про створення комунального сільськогосподарського підприємства «НОВІ 

ПЕРСПЕКТИВИ» Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області. 

55. Різне. 

 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «в цілому»: 



 

 

Голосували: «ЗА» – 24, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

1. Слухали: Про затвердження структури та загальної чисельності апарату Великодимерської 

селищної ради та її виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради. 

ДОПОВІДАЛА: Юлія МОСКАЛЕНКО – керуюча справами виконкому Великодимерської 

селищної ради. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

«ЗА» – 24, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 632 (додається). 

 

2. Слухали: Про затвердження Програми «Забезпечення проведення заходів мобілізації та 

територіальної оборони на території Великодимерської селищної територіальної громади на 

2021-2023 роки». 

ДОПОВІДАЛА: Марина СІКАЧ – в.о. начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій, 

цивільного захисту населення, мобілізаційної та правоохоронної діяльності. 

 

До зали засідань зайшов депутат Великодимерської селищної ради VIII скликання Віктор 

Гришко, зареєструвався в системі та взяв участь у голосуванні. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

«ЗА» – 25, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 633 (додається). 

 

3. Слухали:  Про внесення змін до Програми «Розвиток, ремонт та утримання об’єктів житлово-

комунального господарства, благоустрою та соціально-культурного призначення 

Великодимерської територіальної громади на 2019-2023 роки». 

ДОПОВІДАЛА: Галина ПЛОТНІКОВА – начальник відділу капітального  будівництва, 

ЖКГ, комунальної власності та розвитку інфраструктури. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

«ЗА» – 25, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 



 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 634 (додається). 

 

4. Слухали:  Про включення до переліку Першого типу об’єктів комунальної власності, що 

підлягає передачі в оренду. 

ДОПОВІДАЛА: Галина ПЛОТНІКОВА – начальник відділу капітального  будівництва, 

ЖКГ, комунальної власності та розвитку інфраструктури. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

«ЗА» – 25, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 635 (додається). 

 

5. Слухали:  Про надання згоди на безоплатну передачу майна з державної в комунальну 

власність. 

ДОПОВІДАЛА: Галина ПЛОТНІКОВА – начальник відділу капітального  будівництва, 

ЖКГ, комунальної власності та розвитку інфраструктури. 

 

Головуючий: поставила на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

«ЗА» – 25, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 636 (додається). 

 

6. Слухали: Про затвердження актів приймання-передачі. 
ДОПОВІДАЛА: Галина ПЛОТНІКОВА – начальник відділу капітального  будівництва, 

ЖКГ, комунальної власності та розвитку інфраструктури. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

«ЗА» – 25, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 637 (додається). 

 

7. Слухали: Про надання дозволу на списання комунального майна. 

ДОПОВІДАЛА: Галина ПЛОТНІКОВА – начальник відділу капітального  будівництва, 

ЖКГ, комунальної власності та розвитку інфраструктури. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 



Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

«ЗА» – 25, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 638 (додається). 

 

8. Слухали: Про передачу майна комунальної власності з балансу на баланс. 
ДОПОВІДАЛА: Галина ПЛОТНІКОВА – начальник відділу капітального  будівництва, 

ЖКГ, комунальної власності та розвитку інфраструктури. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

«ЗА» – 25, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 639 (додається). 

 

9. Слухали: Про внесення змін до Програми «Розвиток та функціонування системи освіти 

Великодимерської територіальної громади на 2021-2022 роки». 

ДОПОВІДАЛА: Тетяна ІВАНЕНКО – начальник Управління освіти, культури, молоді та 

спорту Великодимерської селищної ради. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

«ЗА» – 25, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 640 (додається). 

 

10. Слухали: Про внесення змін до Програми «Організація харчування дітей в закладах освіти 

Великодимерської територіальної громади на 2021 рік». 

ДОПОВІДАЛА: Тетяна ІВАНЕНКО – начальник Управління освіти, культури, молоді та 

спорту Великодимерської селищної ради. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

«ЗА» – 24, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 641 (додається). 

 

11. Слухали: Про внесення змін до Програми «Розвиток культури Великодимерської 

територіальної громади на 2021 рік». 

ДОПОВІДАЛА: Тетяна ІВАНЕНКО – начальник Управління освіти, культури, молоді та 



спорту Великодимерської селищної ради. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:  

«ЗА» – 25, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 642 (додається). 

 

12. Слухали: Про внесення змін до Програми «Розвиток фізичної культури та спорту 

Великодимерської територіальної громади на 2021 рік». 

ДОПОВІДАЛА: Тетяна ІВАНЕНКО – начальник Управління освіти, культури, молоді та 

спорту Великодимерської селищної ради. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 25, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 643 (додається). 

 

13. Слухали:  Про внесення змін до Програми «Фінансова підтримка комунального 

підприємства Великодимерської селищної ради «Футбольний клуб «Колос» на 2021-2024 роки». 

ДОПОВІДАЛА: Тетяна ІВАНЕНКО – начальник Управління освіти, культури, молоді та 

спорту Великодимерської селищної ради. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 25, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 644 (додається). 

 

14. Слухали:  Про внесення змін до Програми «Фінансова підтримка комунального 

підприємства «Трудовий архів Броварського району» Великодимерської селищної ради 

Броварського району Київської області на 2021-2024 роки». 

ДОПОВІДАЛА: Олеся САВЧУК – головний бухгалтер ПП «Трудовий архів Броварського 

району» Великодимерської селищної ради. 

 

Головуючий: поставила на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

 «ЗА» – 24, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 



Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Коваленко Марина не брала участі у голосуванні. 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 645 (додається). 

 

15. Слухали:  Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 24.12.2020  

№ 111 V-VIІI «Про селищний бюджет Великодимерської селищної ради на 2021 рік» та додатків 

до нього. 

ДОПОВІДАЛА: Оксана КОСЕНКО – начальник Управління фінансів Великодимерської 

селищної ради. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

«ЗА» – 24, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 646 (додається). 

 

16. Слухали:  Про внесення змін до детального плану території для будівництва перукарні по 

вул. Чапаєва в смт Велика Димерка  Броварського району Київської області.  

ДОПОВІДАЛА: Тетяна МАЛЬЦЕВА – начальник відділу містобудування та архітектури. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 2 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 647 (додається). 

 

17. Слухали:  Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної ділянки, 

загальною площею 0,1500 га, в с. Гоголів Броварського району Київської області. 

ДОПОВІДАЛА: Тетяна МАЛЬЦЕВА – начальник відділу містобудування та архітектури. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 25, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 648 (додається). 

 

18. Слухали:  Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі на місцевості.  

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 



 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 25, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 649 (додається). 

 

19. Слухали:  Про затвердження технічної документації та передачу в приватну власність 

земельних ділянок.  

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

Головуючий: наголосив на тому, що відповідно до змін у законодавстві, а саме частини 2 статті 

59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Рішення ради щодо безоплатної 

передачі земельної ділянки комунальної власності у приватну власність (крім земельних 

ділянок, що перебувають у користуванні громадян, та випадків передачі земельної ділянки 

власнику розташованого на ній жилого будинку, іншої будівлі, споруди) приймається не менш 

як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради, тобто 18 депутатів у нашому 

випадку. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 25, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 650 (додається). 

 

20. Слухали:  Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність.  

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 
Депутат Великодимерської селищної ради VIII скликання Сидоренко Антоніна Миколаївна 

повідомила про конфлікт інтересів та про те, що не прийматиме участь у голосуванні відповідно 

до частини першої статті 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 2 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 651 (додається). 

 

21. Слухали:   Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 

передачу їх у власність.  



ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

Головуючий: наголосив на тому, що відповідно до змін у законодавстві, а саме частини 2 статті 

59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Рішення ради щодо безоплатної 

передачі земельної ділянки комунальної власності у приватну власність (крім земельних 

ділянок, що перебувають у користуванні громадян, та випадків передачі земельної ділянки 

власнику розташованого на ній жилого будинку, іншої будівлі, споруди) приймається не менш 

як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради, тобто 18 депутатів у нашому 

випадку. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 25, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 652 (додається). 

 

22. Слухали: Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки за рахунок земель комунальної власності 

Великодимерської селищної ради. 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 25, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 653 (додається). 

 

23. Слухали: Про припинення договору оренди земельної ділянки з ТОВ «Ініціатива Плюс» по 

вул. Київська, 18 А, с. Залісся Броварського району Київської області. 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 25, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 654 (додається). 

 

24. Слухали: Про надання дозволу на укладення договору оренди земельної ділянки з ТОВ 

«КРІСТАЛ 2019» по вул. Київська, 18 А, с. Залісся Броварського району Київської області. 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 



Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 25, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 655 (додається). 

 

25. Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Гагаріна, 3, с. Гребельки 

Броварського району Київської області. 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 25, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 656 (додається). 

 

26. Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Незалежності, 2А, с. 

Плоске Броварського району Київської області. 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 25, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 657 (додається). 

 

27. Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Київська, 5, с. Кулажинці 

Броварського району Київської області. 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 25, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 658 (додається). 



 

28. Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Шевченка, с. Рудня 

Броварського району Київської області. 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 25, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 659 (додається). 

 

29. Слухали: Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки в с. Тарасівка 

Броварського району Київської області з ТОВ «Компанія «Полісся». 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 25, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 660 (додається). 

 

30. Слухали: Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 

0,0133 га по вул. Київська, 165 А, с. Гоголів Броварського району Київської області. 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

           

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 25, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 661 (додається). 

 

31. Слухали: Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 

0,1000 га по вул. Київська, 1, с. Залісся, Броварського району Київської області. 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

  

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 



 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 662 (додається). 

 

32. Слухали: Про надання дозволу на викуп земельної ділянки земель комунальної власності в 

смт Велика Димерка, вул. Паркова, 1Л. 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 25, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 663 (додається). 

 

33. Слухали: Про надання дозволу на викуп земельної ділянки земель комунальної власності по 

вул. Ватутіна, 9, с. Гоголів Броварського району Київської області. 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

Депутат Великодимерської селищної ради VIII скликання Рябченко Юлія Аврамівна повідомила 

про конфлікт інтересів та про те, що не прийматиме участь у голосуванні відповідно до частини 

першої статті 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 24, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 664 (додається). 

 

34. Слухали: Про надання дозволу на викуп земельної ділянки земель комунальної власності по 

вул. Київська, 22, с. Світильня Броварського району Київської області.  

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 25, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 665 (додається). 

 

35. Слухали: Про надання дозволу на викуп земельної ділянки земель комунальної власності в 

с. Шевченкове по вул. Київська, 10. 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 



Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 25, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 666 (додається). 

 

36. Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної  

грошової оцінки земельних ділянок на території Великодимерської селищної ради.  

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 25, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 667 (додається). 

 

37. Слухали: Про надання дозволу на укладення договору оренди земельних ділянок з ФОП 

Таран Р.П. по вул. Київська, 164, вул. Жовтнева, 17А, с. Гоголів Броварського району Київської 

області. 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 25, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 668 (додається). 

 

38. Слухали: Про надання дозволу на укладення договорів оренди земельних ділянок з ТОВ 

«Портал-Агро». 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

Депутат Великодимерської селищної ради VIII скликання Анатолій Юрченко звернувся до 

головуючого та до депутатського корпусу з проханням виключити із порядку денного дане 

питання та відправити проєкт рішення на доопрацювання, аргументувавши це тим, що інший 

заявник, який, також, претендував на укладення договорів оренди вказаних у проєкті рішення 

земельних ділянок, а саме СТОВ «ВОЙТОВСЬКЕ», пропонує орендну плату у розмірі 12 % від 

нормативно грошової оцінки земельних ділянок. 

Від депутатського корпусу поступила пропозиція внести зміни до пункту 2, а саме, встановити 

орендну плату для ТОВ «Портал-Агро» у розмірі 12 % від нормативно грошової оцінки 

земельних ділянок. 

 



Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу». 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу»:  

«ЗА» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 1 

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради за основу. 

 

38. Слухали: Про надання дозволу на укладення договорів оренди земельних ділянок з ТОВ 

«Портал-Агро» з урахуванням внесення змін до пункту 2, а саме встановлення орендної плати 

12%. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

пропозицію». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:  

«ЗА» – 21, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 2 

Не брали участь у голосуванні – 2 

 

Вирішили: Пропозиція прийнята.  

 

38. Слухали: Про надання дозволу на укладення договорів оренди земельних ділянок з ТОВ 

«Портал-Агро». 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «в цілому». 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «в цілому»:  

«ЗА» – 21, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 3 

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 669 (додається). 

 

39. Слухали: Про надання дозволу на укладення договорів оренди земельних ділянок з ПП 

«АГРО-СТИЛЬ К». 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

Депутат Великодимерської селищної ради VIII скликання Анатолій Юрченко звернувся до 

головуючого та до депутатського корпусу з проханням виключити із порядку денного дане 

питання та відправити проєкт рішення на доопрацювання, аргументувавши це тим, що інший 

заявник, який, також, претендував на укладення договорів оренди вказаних у проєкті рішення 

земельних ділянок, а саме СТОВ «ВОЙТОВСЬКЕ», пропонує орендну плату у розмірі 12 % від 

нормативно грошової оцінки земельних ділянок. 

Від депутатського корпусу поступила пропозиція внести зміни до пункту 2, а саме встановити 

орендну плату для ТОВ «АГРО-СТИЛЬ К» у розмірі 12 % від нормативно грошової оцінки 

земельних ділянок. 

 



Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу». 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу»:  

«ЗА» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 1 

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради за основу. 

 

39. Слухали: Про надання дозволу на укладення договорів оренди земельних ділянок з ТОВ 

«АГРО-СТИЛЬ К» з урахуванням внесення змін до пункту 2, а саме встановлення орендної 

плати 12%. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

пропозицію». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:  

«ЗА» – 22, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 2 

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Вирішили: Пропозиція прийнята.  

 

39. Слухали: Про надання дозволу на укладення договорів оренди земельних ділянок з ПП 

«АГРО-СТИЛЬ К». 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «в цілому». 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу»:  

«ЗА» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 3 

Не брали участь у голосуванні – 2 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 670 (додається). 

 

40. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

комунальну власність для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій в с. 

Бобрик, Броварського району Київської області. 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 24, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 671 (додається). 

 



Із зали засідань вийшли депутати Великодимерської селищної ради VIII скликання Гришко 

Владислав Вікторович та Гришко Віталій Сергійович. 

 

41. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

комунальну власність для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в с. Шевченкове по 

вул. Вокзальна, 8 Броварського району Київської області. 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 672 (додається). 

 

42. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі 

зміни її цільового призначення загальною площею 4,1625 га гр. Голодного Олександра 

Івановича.  

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 673 (додається). 

 

43. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі 

зміни їх цільового призначення, загальною площею 1,4654 га, гр. Голодного Олександра 

Івановича. 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0  

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 674 (додається). 

 

44. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі 

зміни їх цільового призначення, загальною площею 1,6916 га, гр. Голодного Олександра 

Івановича. 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 



Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 675 (додається). 

 

45. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі 

зміни їх цільового призначення, загальною площею 1,3745 га, гр. Голодного Олександра 

Івановича. 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 676 (додається). 

 

46. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення,  загальною площею 0,1000 га, гр. Ромашко Наталії Віталіївни. 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 22, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Коваленко Марина не брала участі у голосуванні. 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 678 (додається). 

 

47. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення, загальною площею 0,5000 га, гр. Хаменушка Романа 

Володимировича. 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 22, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 1 

 



Коваленко Марина не брала участі у голосуванні. 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 679 (додається). 

 

48. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення, загальною площею 0,1000 га, гр. Кеуша Олександра 

Федоровича. 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 22, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 1 

Коваленко Марина не брала участі у голосуванні. 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 680 (додається). 

 

49. Слухали: Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості (для проведення 

інвентаризації земельної ділянки) гр. Бойко Ірини Миколаївни.  

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

Депутат Великодимерської селищної ради VIII скликання Коваленко Марина Вікторівна 

повідомила про конфлікт інтересів та про те, що не прийматиме участь у голосуванні відповідно 

до частини першої статті 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 22, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Коваленко Марина не брала участі у голосуванні. 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 681 (додається). 

 

50. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення гр. Осьмака Олександра Вікторовича. 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 22, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 1 

 



Коваленко Марина не брала участі у голосуванні. 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 681 (додається). 

 

51. Слухали: Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки за рахунок земель комунальної власності 

Великодимерської селищної ради. 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 22, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Коваленко Марина не брала участі у голосуванні. 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 682 (додається). 

 

52. Слухали: Про розгляд заяви гр. Тертишного Сергія Михайловича. 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 683 (додається). 

 

53 Слухали: Про розгляд заяви гр. Міщенко Нелі Михайлівни. 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 684 (додається). 

 

54. Слухали: Про створення комунального сільськогосподарського підприємства «НОВІ 

ПЕРСПЕКТИВИ» Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області. 

ДОПОВІДАВ: Олександр КУЦЕНКО – заступник селищного голови. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 



 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 685 (додається). 

 

55. Різне. Привітання голови Великодимерської селищної ради з наступаючими святами. 

 

Всі питання, які виносились на розгляд 20 сесії 8 скликання Великодимерської селищної 

ради були розглянуті. Засідання закінчено.  

 

Звучить гімн України! 

 

 

 

Селищний голова                                                                              Анатолій БОЧКАРЬОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Деталі пленарного засідання дивитися за посиланням:  

https://www.youtube.com/watch?v=6tl0OJeCzpY 

https://www.youtube.com/watch?v=6tl0OJeCzpY

