
 

 
ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

VII скликання 

__________________________________________________________________ 

 

П Р О Т О К О Л 

XXXII-ї позачергової сесії  VIІ скликання 

05 березня 2020 року   

15:00 

смт Велика Димерка                                                                                                                   

Зал засідань 

 

Загальний склад ради: 26 депутатів 

Присутні на засіданні:  депутатів (відомість додається) 

 

Відсутні на пленарному засіданні 7 депутатів: 

Гришко В.М. – відрядження 

Жуков О.Ю. – відрядження  

Халєєв Я.М. – відрядження  

Куценко Є.О. – відрядження  

Федоренко А.С. – відрядження  

Іванов Д.Д. – причина відсутності невідома 

Депутата VII скликання округу № 3 НЕ ОБРАНО  

 

Запрошені та присутні: 

 

Куценко О.М. - заступник селищного голови 

Губський М.І. –  заступник селищного голови  

Йовенко В.М. – староста Шевченківського старостинського округу 

Зубко Т.П. - староста Жердівського старостинського округу 

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

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

власності та розвитку інфраструктури 

Рубанка О.М. - начальник відділу земельних ресурсів, містобудування та екології 

Москаленко Ю.М. – керуюча справами  

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

Голосування та поіменна реєстрація депутатів здійснюється в електронній системі 

поіменного голосування «Рада Голос»  

 

Головує на засіданні та приймає участь у голосуванні: Бочкарьов А.Б. – селищний  

голова 

 

Головуючий: Запропонував провести реєстрацію депутатів селищної ради. 



                          Зареєстровано 17 депутатів та селищний голова – кворум наявний. 

 

Головуючий: Запропонував відкрити тридцять першу чергову сесію 

Великодимероської  селищної ради сьомого скликання. 

 

ГОЛОСУВАННЯ: Про відкриття XXXII позачергової сесії  VIІ скликання  

 

Голосували: «ЗА» – 18 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Звучить гімн України! 

В зал засідання зайшов депутат Великодимерської селищної ради 7 скликання Науменко 

Тарас Григорович, зареєструвався та прийняв участь в роботі пленарного засідання. 

 

Затвердження порядку денного: 

 

Головуючий: Запропонував перейти до голосування за порядок денний «за основу і в 

цілому» : 

 

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

житлово-комунального господарства, благоустрою та соціально-культурного призначення 

Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2019-2023 роки», затвердженої 

рішенням Великодимерської селищної ради від 20.12.2018 р. № 371 XVІІІ-VІI, із змінами. 

2. Про внесення змін до Програми «Розвиток культури у Великодимерській 

об’єднаній територіальній громаді на 2020 рік», затвердженої рішенням Великодимерської 

селищної ради від 19.12.2019 р. № 659 XXX-VІI. 

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

території Великодимерської об’єднаної територіальної громаді на 2020 рік», затвердженої 

рішенням Великодимерської селищної ради від 19.12.2019 р. № 660 XXX-VІI. 

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

№ 665 XXX-VII «Про селищний бюджет Великодимерської селищної ради на 2020 рік» та 

додатків до нього. 

5. Про порушення клопотання перед Броварською районною радою щодо 

входження Великодимерської селищної ради до складу засновників комунального 

підприємства «Броварське районне виробниче управління об’єднання шкільних їдалень» 

Броварської районної ради. 

6. Про затвердження Положення про преміювання та надання матеріальної 

допомоги працівникам апарату Великодимерської селищної ради та її виконавчих органів.  

7. Про встановлення надбавки, преміювання та надання матеріальної допомоги 

селищному голові у 2020 році.   

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

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

9. Про затвердження технічної документації та передачу в приватну власність 

земельних ділянок. 

10. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність. 

11. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 



передачу їх у власність. 

    12. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти (дитячий садок) на 

території с. Рудня, вул. Віталія Шевченка, 10. 

    13.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти (загальноосвітня 

школа) на території с. Рудня,  

вул. Шкільна, 15. 

          14.  Про затвердження детального плану території земельної ділянки, площею 0, 

1079 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в смт Велика Димерка по 

вул. Соборна, 2. 

15. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення дванадцяти земельних 

ділянок у користування на умовах оренди ПрАТ «Київобленерго». 

16. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земель загального користування в натурі на місцевості СТ 

«Побутовик». 

       17.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

разі зміни її цільового призначення гр. Стеценко Тетяни Сергіївни. 

18. Про надання дозволу на розробку детального плану території в смт Велика 

Димерка гр. Невмержицькій Інні Олександрівні. 

19.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

разі зміни її цільового призначення гр. Єрко Вірі Іванівні 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

                РІЗНЕ 

 

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

 

Голосували: «ЗА» – 19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

 

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

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

призначення Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2019-2023 роки», 

затвердженої рішенням Великодимерської селищної ради від 20.12.2018 р. № 371 XVІІІ-

VІI, із змінами. 

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» – 19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 



Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

 № 722 (додається). 

2. Слухали: Про внесення змін до Програми «Розвиток культури у 

Великодимерській об’єднаній територіальній громаді на 2020 рік», затвердженої 

рішенням Великодимерської селищної ради від 19.12.2019 р. № 659 XXX-VІI. 

Доповідала: Кузьмик Світлана Григорівна – начальник відділу освіти, культури, 

молоді та спорту 

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» – 19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому  

№ 723 (додається). 

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

спорту на території Великодимерської об’єднаної територіальної громаді на 2020 рік», 

затвердженої рішенням Великодимерської селищної ради від 19.12.2019 р. № 660 XXX-

VІI. 

Доповідала: Кузьмик Світлана Григорівна – начальник відділу освіти, культури, 

молоді та спорту 

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» – 19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 724 (додається). 

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

19.12.2019 р. № 665 XXX-VII «Про селищний бюджет Великодимерської селищної ради на 

2020 рік» та додатків до нього. 

Доповідала: Косенко Оксана Василівна - начальник Управління фінансів     

 

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» – 19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 725 (додається). 



5. Слухали:  Про порушення клопотання перед Броварською районною радою 

щодо включення Великодимерської селищної ради до складу співзасновників 

комунального підприємства «Броварське районне виробниче управління об’єднання 

шкільних їдалень» Броварської районної ради. 

Доповідала: Сидоренко Антоніна Миколаївна – секретар ради     

 

Голова Великодимерської селищної ради БОЧКАРЬОВ А.Б. публічно заявив про конфлікт 

інтересів та не приймав участі у голосуванні 

 

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» – 19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 726 (додається). 

6. Слухали: Про затвердження Положення про преміювання та надання 

матеріальної допомоги працівникам апарату Великодимерської селищної ради та її 

виконавчих органів.  

Доповідала: Москаленко Юлія Миколаївна – куруюча справами виконкому 

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» – 19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 727 (додається). 

7. Слухали: Про встановлення надбавки, преміювання та надання матеріальної 

допомоги селищному голові у 2020 році.   

Доповідала: Москаленко Юлія Миколаївна – куруюча справами виконкому 

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» – 18 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 728 (додається). 

8. 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, 

містобудування та екології 

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» – 19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 729 (додається). 

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

власність земельних ділянок. 

Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів, 

містобудування 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» – 19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому  

№ 730 (додається). 

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

відведення земельних ділянок у власність. 

Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів, 

містобудування 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» – 19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 731 (додається). 

11. Слухали:  Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок та передачу їх у власність  

Доповідала: Гончаренко Олена Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – 

начальник відділу земельних ресурсів, містобудування 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 пропозицію»:  

«ЗА» – 19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому  

№ 732 (додається). 

12. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти (дитячий 

садок) на території с. Рудня, вул. Віталія Шевченка, 10. 

Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів, 

містобудування 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» – 19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

 № 733 (додається). 

13. Слухали:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 

(загальноосвітня школа) на території с. Рудня,  

вул. Шкільна, 15. 

Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів, 

містобудування 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» – 19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому  

№ 734 (додається). 

14. Слухали:  Про затвердження детального плану території земельної ділянки, площею 0, 

1079 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в смт Велика Димерка по 

вул. Соборна, 2. 

Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів, 

містобудування 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» –19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 735 (додається). 

15. Слухали:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення дванадцяти 

земельних ділянок у користування на умовах оренди ПрАТ «Київобленерго». 

Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів, 

містобудування 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» –19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому  

№ 736 (додається). 

16. Слухали:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земель загального користування в натурі на місцевості СТ 

«Побутовик». 

Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів, 

містобудування та екології 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

основу і в цілому» 

Депутат Великодимерської селищної ради VII скликання Куценко Є.О. попередив про 

конфлікт інтересів та не брав участі у голосуванні. 

 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

«ЗА» – 18 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 1  

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 737 (додається). 

 

17. Слухали:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Стеценко Тетяни Сергіївни. 

Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів, 

містобудування та екології 

Депутат Великодимерської селищної ради 7 скликання Стеценко Є.А. заявив про конфлікт 

інтересів та не приймав участі 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» – 17 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 738 (додається). 

18. Слухали:  Про надання дозволу на розробку детального плану території в смт 

Велика Димерка гр. Невмержицькій Інні Олександрівні. 

Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів, 

містобудування 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» – 19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 739 (додається). 

19. Слухали:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Єрко Вірі Іванівні 

Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів, 

містобудування 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» – 19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 740 (додається). 

 

Начальник відділу капітального будівництва, ЖКГ, комунальної власності та розвитку 

інфраструктури Плотнікова Галина Володимирівна  повідомила про нагальну потребу 

прийняття рішення Про визначення КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ-

ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ» БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ як 

заклад на якому буде реалізовуватися проект, на який можуть бути срямовані кошти 

субвенції «Спроможна школа для кращих результатів». 

 



Головуючий поставив на голосування питання про включення до порядку денного 

питання № 20. 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:  

Голосували: «ЗА» – 18 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

20. Слухали:  Про визначення КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ-

ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ» БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ як 

заклад на якому буде реалізовуватися проект, на який можуть бути срямовані кошти 

субвенції «Спроможна школа для кращих результатів» 

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» – 18 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 741 (додається). 

21. Різне.  

 

Всі питання, які виносились на розгляд 32 сесії 7 скликання Великодимерської 

селищної ради були розглянуті. 

 

Засідання закінчено. 

 

 

Звучить гімн України! 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                Анатолій БОЧКАРЬОВ 

 

 

 

Секретар ради                                                                      Антоніна СИДОРЕНКО  
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