
 

 
ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

VIII скликання 

_________________________________________________________________________________ 

 

П Р О Т О К О Л № 8 

VIII пленарного засідання чергової сесії 

 

Дата: 04 лютого 2021 року   

Час: 15:00 

Місце проведення: смт Велика Димерка                                                                                                                   

зал засідань 

 

Загальний склад ради: 26 депутатів 

Присутні на засіданні: депутатів (відомість додається) 

 

Відсутні на пленарному засіданні 4 депутати: 

Коваленко М.В. – відрядження 

Франків Б.І. – відрядження 

Компанець С.Ю. – відрядження 

Постол О.В. – відрядження 

 

Запрошені та присутні: 

 

Губський М.І. – заступник селищного голови 

Карпенко Н.М. – староста Плосківського старостинського округу 

Йовенко В.М. – староста Шевченківського старостинського округу 

Бобко Ю.М. – староста Богданівського старостинського округу 

Примак Р.П. – староста Гоголівського старостинського округу 

Костира Ю.А. – староста Русанівського старостинського округу 

Шевченко С.П. – староста Світильнянського старостинського округу 

Романенко Л.С. – головний бухгалтер КП «Великодимерське» 

Косенко О.В. – начальник Управління фінансів Великодимерської селищної ради 

Чайка Л.Г. – начальник Управління освіти, культури, молоді та спорту 

Плотнікова Г.В. – начальник відділу капітального будівництва, ЖКГ, комунальної власності та 

розвитку інфраструктури 

Грикун О.А. - головний спеціаліст відділу економіки, інвестицій та публічних закупівель. 

Пшенична Л.І. – в.о. начальника відділу з питань організації надання адміністративних послуг 

Мальцева Т.Г. – начальник відділу містобудування та архітектури 

Рубанка О.М. – начальник відділу земельних ресурсів та екології 

Тугай А.М. – начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, 

мобілізаційної та правоохоронної діяльності 

Литвиненко В.В. – ОКН виконкому Великодимерської селищної ради 



Гаркуша А.М. – кориспондент КЗ «ЦКДС» Великодимерської селищної ради 

Савенко А.Г. – директор ТОВ «Ем Ай Ті» 

 

Відповідно до статтей 31 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 восьму чергову сесію Великодимерської  селищної 

ради восьмого скликання. 

 

ГОЛОСУВАННЯ: Про відкриття VIII чергової сесії  VIIІ скликання.  

 

Голосували: «ЗА» – 23, «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 і в цілому»: 

 

1. Про затвердження звіту про хід і результати виконання програми соціально-

економічного, культурного і духовного розвитку Великодимерської об’єднаної 

територіальної громади за 2020 рік. 

2. Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету Великодимерської 

селищної ради за 2020 рік. 

3. Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 19.12.2019 р.  

№ 665 XХХ-VІI «Про селищний бюджет Великодимерської селищної ради на 2020 

рік» та додатків до нього. 

4. Про визначення головного розпорядника бюджетних коштів на утримання 

комунального закладу «Муніципальний центр безпеки». 

5. Про затвердження Програми «Регулювання та розвитку земельних відносин на 

території Великодимерської громади  на 2021 рік». 

6. Про затвердження Програми «Відшкодування витрат на утримання тимчасово 

вільних об’єктів комунальної власності Великодимерської територіальної 

громади». 

7. Про затвердження переліків адміністративних та інших послуг, які надаються у 

Центрі надання адміністративних послуг його територіальних підрозділах та 



віддалених робочих місцях виконавчого комітету Великодимерської селищної 

ради. 

8. Про затвердження на посаду заступника селищного голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради.  

9. Про затвердження структури комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна 

школа» Великодимерської селищної ради. 

10. Про внесення змін до Програми «Розвиток культури Великодимерської 

територіальної громади на 2021 рік». 

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

Великодимерської територіальної громади на 2021 рік». 

12. Про внесення змін до Програми «Захист населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки 

Великодимерської територіальної громади на 2019-2021 роки». 

13. Про внесення змін до Комплексної Програми «Профілактика злочинності, 

зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян на території населених 

пунктів Великодимерської об’єднаної територіальної громади Броварського 

району Київської області на 2019-2021 роки». 

14. Про внесення змін до Програми «Розвиток, ремонт та утримання об’єктів 

житлово-комунального господарства, благоустрою та соціально-культурного 

призначення Великодимерської громади на 2019-2023 роки». 

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

№ 111 V-VIІI «Про селищний бюджет Великодимерської селищної ради на 2021 

рік» та додатків до нього. 

16.  Про затвердження Передавальних актів Гоголівської, Богданівської, Русанівської, 

Кулажинської, Плосківської, Світильнянської сільських рад. 

17.  Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність 

Великодимерської територіальної громади гуртожитків. 

18.  Про встановлення орендної плати для КНП БРР «Броварський РЦ ПМСД». 

19.  Про передачу комунального майна з балансу на баланс. 

20.  Про затвердження Статуту комунального підприємства «Великодимерське» 

Великодимерської селищної ради у новій редакції. 

21.  Про затвердження детального плану території ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна 

Лімітед» в смт Велика Димерка Броварського району Київської області. 

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

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

23.  Про затвердження технічної документації та передачу в приватну власність 

земельних ділянок. 

24.  Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність. 

25.  Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 

передачу їх у власність. 

26.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у 

разі зміни її цільового призначення гр. Варсовського Євгена Григоровича площею 

1,6600 га. 



27.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок  

загальною площею 14,1267 га для будівництва та обслуговування будівель закладів 

комунального обслуговування на території Великодимерської селищної ради. 

28. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення гр. Полозука Руслана Васильовича . 

29. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення гр. Фоменко Лейли Султанівни. 

30.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення гр. Новохацької Олени Антонівни. 

31.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення гр. Варсовського Євгена Григоровича. 

32.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

разі зміни її цільового призначення гр. Аврамової Людмили Іванівни. 

33.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

разі зміни її цільового призначення гр. Батури Сергія Васильовича. 

34.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

разі зміни її цільового призначення гр. Батури Сергія Васильовича. 

35. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення гр. Бойка Євгенія Вадимовича. 

36. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення гр. Бойченко Ольги Сергіївни. 

37. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення гр. Борисенка Юрія Васильовича. 

38.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

разі зміни її цільового призначення гр. Борисенка Юрія Васильовича. 

39. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення гр. Волкової Юлії Юріївни. 

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

зміни її цільового призначення гр. Волкової Юлії Юріївни. 

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

зміни її цільового призначення гр. Гергелійника Вячеслава Олександровича. 

42. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення гр. Говорухи Олександри Олександрівни. 

43.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

разі зміни її цільового призначення гр. Гулеватого Сергія Васильовича. 

44. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення гр. Гуцал Нелі Вікторівни. 

45. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення гр. Денисенка Євгена Михайловича. 

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

зміни її цільового призначення гр. Денисенка Євгена Михайловича. 

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

зміни її цільового призначення гр. Кліманова Іллі Вячеславовича. 

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

зміни її цільового призначення гр. Коренівської Яни Вадимівни. 



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

зміни її цільового призначення гр. Кривенка Володимира Павловича. 

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

зміни її цільового призначення гр. Кушко Олени Анатоліївни. 

51. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення гр. Малова Михайла Олександровича. 

52. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення гр. Некрасова Юрія Сергійовича. 

53. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення гр. Подольчак Наталії Віталіївни. 

54. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення гр. Сокол Світлани Федорівни. 

55. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення гр. Стаднік Юлії Анатоліївни. 

56. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення гр. Цимбала Олександра Олександровича. 

57. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення гр. Чернєва Миколи Володимировича. 

58. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення гр. Шарай Ірини Вікторівни. 
 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

1. Слухали: Про затвердження звіту про хід і результати виконання програми 

соціально-економічного, культурного і духовного розвитку Великодимерської 

об’єднаної територіальної громади за 2020 рік. 
Доповідала: Грикун Ольга Андріївна – головний спеціаліст відділу економіки, інвестицій та 

публічних закупівель. 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проект 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 № 157 (додається). 

 

2. Слухали: Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету 

Великодимерської селищної ради за 2020 рік. 
Доповідала: Косенко Оксана Василівна – начальник Управління фінансів Великодимерської 

селищної ради. 



Головуючий: поставила на голосування пропозицію підтримати проект 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 № 158 (додається). 

 

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

19.12.2019 р. № 665 XХХ-VІI «Про селищний бюджет Великодимерської селищної ради 

на 2020 рік» та додатків до нього. 
Доповідала: Косенко Оксана Василівна – начальник Управління фінансів Великодимерської 

селищної ради. 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проект 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 № 159 (додається). 

 

4. Слухали:  Про визначення головного розпорядника бюджетних коштів на 

утримання комунального закладу «Муніципальний центр безпеки». 
Доповідала: Косенко Оксана Василівна – начальник Управління фінансів Великодимерської 

селищної ради. 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проект 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 № 160 (додається). 

 

5. Слухали:  Про затвердження Програми «Регулювання та розвитку земельних 

відносин на території Великодимерської громади  на 2021 рік». 

Доповідала: Косенко Оксана Василівна – начальник Управління фінансів Великодимерської 

селищної ради. 

Головуючий: поставила на голосування пропозицію підтримати проект 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 № 161 (додається). 

 

6. Слухали: Про затвердження Програми «Відшкодування витрат на утримання 



тимчасово вільних об’єктів комунальної власності Великодимерської територіальної 

громади». 

Доповідала: Плотнікова Галина Володимирівна – начальник відділу капітального  

будівництва, ЖКГ, комунальної власності та розвитку інфраструктури. 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проект 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 № 162 (додається). 

 

7. Слухали: Про затвердження переліків адміністративних та інших послуг, які 

надаються у Центрі надання адміністративних послуг його територіальних підрозділах 

та віддалених робочих місцях виконавчого комітету Великодимерської селищної ради. 
Доповідала: Пшенична Людмила Іванівна – в.о. начальника відділу з питань організації 

надання адміністративних послуг. 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проект 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 № 163 (додається). 

 

8. Слухали:  Про затвердження на посаду заступника селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради.  
Доповідав: Бочкарьов Анатолій Борисович – селищний голова. 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проект 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 № 164 (додається). 

 

9. Слухали:  Про затвердження структури комунального закладу «Дитячо-юнацька 

спортивна школа» Великодимерської селищної ради. 
Доповідала: Чайка Людмила Григорівна - начальник Управління освіти, культури, 

молоді та спорту. 

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 № 165 (додається). 

 

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

територіальної громади на 2021 рік». 
Доповідала: Чайка Людмила Григорівна - начальник Управління освіти, культури, 

молоді та спорту. 

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 № 166 (додається). 

 

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

Великодимерської територіальної громади на 2021 рік». 
Доповідала: Чайка Людмила Григорівна - начальник Управління освіти, культури, 

молоді та спорту. 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 167 (додається). 

 

12. Слухали: Про внесення змін до Програми «Захист населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної 

безпеки Великодимерської територіальної громади на 2019-2021 роки». 
Доповідав: Тугай Андрій Миколайович - начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, 

цивільного захисту населення, мобілізаційної та правоохоронної діяльності.  

 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 № 168 (додається). 

 

13. Слухали:  Про внесення змін до Комплексної Програми «Профілактика 

злочинності, зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян на території 

населених пунктів Великодимерської об’єднаної територіальної громади Броварського 

району Київської області на 2019-2021 роки». 

Доповідав: Тугай Андрій Миколайович - начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, 

цивільного захисту населення, мобілізаційної та правоохоронної діяльності.  



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 № 169 (додається). 

 

14. Слухали:  Про внесення змін до Програми «Розвиток, ремонт та утримання 

об’єктів житлово-комунального господарства, благоустрою та соціально-культурного 

призначення Великодимерської громади на 2019-2023 роки». 

Доповідала: Плотнікова Галина Володимирівна – 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» –23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 170 (додається). 

 

 Із зали засідань вийшов депутат Великодимерської селищної ради VIII Гришко Віктор 

Миколайович та більше не приймав участі у голосуванні. 

 

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

24.12.2020 р. № 111 V-VIІI «Про селищний бюджет Великодимерської селищної ради на 

2021 рік» та додатків до нього. 

Доповідала: Косенко Оксана Василівна – 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» –22, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 171 (додається). 

 

16. Слухали:  Про затвердження Передавальних актів Гоголівської, Богданівської, 

Русанівської, Кулажинської, Плосківської, Світильнянської сільських рад. 

Доповідала: Плотнікова Галина Володимирівна – 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» – 22, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 1  



 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 172 (додається). 

 

17. Слухали:  Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність 

Великодимерської територіальної громади гуртожитків. 

Доповідала: Плотнікова Галина Володимирівна – 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» – 22, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 173 (додається). 

 

18. Слухали:  Про встановлення орендної плати для КНП БРР «Броварський РЦ 

ПМСД». 

Доповідала: Плотнікова Галина Володимирівна – 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» – 22, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 1 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 174 (додається). 

 

19. Слухали:  Про передачу комунального майна з балансу на баланс. 

Доповідала: Плотнікова Галина Володимирівна – 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» – 22, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 175 (додається). 

 

20. Слухали:  Про затвердження Статуту комунального підприємства 

«Великодимерське» Великодимерської селищної ради у новій редакції. 

Доповідала: Романенко Лариса Сергіївна – головний бухгалтер КП 

«Великодимерське». 

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 

 



Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 176 (додається). 

 

21. Слухали:   Про затвердження детального плану території ІП «Кока-Кола 

Беверіджиз Україна Лімітед» в смт Велика Димерка Броварського району Київської 

області. 

Доповідала: Чальцева Тетяна Григорівна – начальник відділу містобудування та 

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 177 (додається). 

 

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

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі на 

місцевості. 

Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – 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 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 178 (додається). 

 

23. Слухали: Про затвердження технічної документації та передачу в приватну 

власність земельних ділянок. 

Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – 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 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 179 (додається). 

 

24. Слухали: Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність. 

Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – 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 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 180 (додається). 

 

25. Слухали: Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок та передачу їх у власність. 
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – 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 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 181 (додається). 

 

26. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Варсовського Євгена Григоровича 

площею 1,6600 га. 
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – 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 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 182 (додається). 

 

27. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок загальною площею 14,1267 га для будівництва та обслуговування будівель 

закладів комунального обслуговування на території Великодимерської селищної ради. 

Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – 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 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 183 (додається). 

 



28. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Полозука Руслана Васильовича. 
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – 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 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 184 (додається). 

 

29. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Фоменко Лейли Султанівни. 
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – 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 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 185 (додається). 

 

30. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Новохацької Олени Антонівни. 
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – 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 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 186 (додається). 

 

31. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Варсовського Євгена Григоровича. 
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – 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 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 187 (додається). 



 

32. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Аврамової Людмили Іванівни. 
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – 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 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 188 (додається). 

 

33. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Батури Сергія Васильовича. 
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – 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 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 189 (додається). 

 

34. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Батури Сергія Васильовича. 
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – 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 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 190 (додається). 

 

35. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Бойка Євгенія Вадимовича  

Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – 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 



 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 191 (додається). 

 

36. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Бойченко Ольги Сергіївни. 
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – 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 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 192 (додається). 

 

37. Слухали Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Борисенка Юрія Васильовича. 
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – 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 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому№ 193 (додається). 

 

38. Слухали Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Борисенка Юрія Васильовича. 
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – 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 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому№ 194 (додається). 

 

39. Слухали Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Волкової Юлії Юріївни. 
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – 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 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому№ 195 (додається). 

 

40. Слухали Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Волкової Юлії Юріївни. 
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – 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 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому№ 196 (додається). 

 

41. Слухали Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Гергелійника Вячеслава 

Олександровича. 
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – 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 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому№ 197 (додається). 

 

42. Слухали Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Говорухи Олександри Олександрівни. 
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – 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 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому№ 198 (додається). 

 

43. Слухали Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Гулеватого Сергія Васильовича. 
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – 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 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому№ 199 (додається). 

 

44. Слухали Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Гуцал Нелі Вікторівни. 
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – 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 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому№ 200 (додається). 

 

45. Слухали Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Денисенка Євгена Михайловича. 
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – 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 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому№ 201 (додається). 

 

46. Слухали Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Денисенка Євгена Михайловича. 
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – 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 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому№ 202 (додається). 

 

47. Слухали Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Кліманова Іллі Вячеславовича. 
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – 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 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому№ 203 (додається). 

 

48. Слухали Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Коренівської Яни Вадимівни. 
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – 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 – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому№ 204 (додається). 

 

49. Слухали Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Кривенка Володимира Павловича. 
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – 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 – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому№ 205 (додається). 

 

50. Слухали Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Кушко Олени Анатоліївни. 
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – 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 – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому№ 206 (додається). 

 

51. Слухали Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Малова Михайла Олександровича. 



Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – 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 – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому№ 207 (додається). 

 

52. Слухали Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Некрасова Юрія Сергійовича. 
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – 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 – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому№ 208 (додається). 

 

53. Слухали Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Подольчак Наталії Віталіївни. 
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – 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 – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому№ 209 (додається). 

 

54. Слухали Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Сокол Світлани Федорівни. 
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – 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 – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому№ 210 (додається). 

 



55. Слухали Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Стаднік Юлії Анатоліївни. 
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – 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 – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому№ 211 (додається). 

 

56. Слухали Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Цимбала Олександра Олександровича. 
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – 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 – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому№ 212 (додається). 

 

57. Слухали Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Чернєва Миколи Володимировича. 
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – 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 – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому№ 213 (додається). 

 

58. Слухали Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Шарай Ірини Вікторівни. 
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – 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 – 0 

 

 



Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому№ 214 (додається). 

 

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

ради були розглянуті. Засідання закінчено. Звучить гімн України! 

 

 

 

Селищний голова                                                                        Анатолій БОЧКАРЬОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


