ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII скликання
__________________________________________________________________
ПРОТОКОЛ
XL-ї чергової сесії VIІ скликання
08 жовтня 2020 року
15:00
смт Велика Димерка
Зал засідань
Загальний склад ради: 26 депутатів
Присутні на засіданні: депутатів (відомість додається)
Відсутні на пленарному засіданні 10 депутатів та селищний голова:
Бочкарьов А.Б. – відпустка
Гришко В.М. – відрядження
Гришко В.М. – відрядження
Дяченко Р.М. – лікарняне
Науменко Т.Г. – відрядження
Нишенко В.М. – відрядження
Трегуб В.М. – відрядження
Стеценко Є.А. – 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
Карчевський О.П. – староста Руднянського старостинського округу
Зубко Т.П. – староста Жердівського старостинського округу
Косенко О.В. – начальник управління фінансів Великодимерської селищної ради
Гончаренко О.А. - начальник відділу економіки, інвестицій та публічних закупівель
Плотнікова Г.В. – начальник відділу капітального будівництва, ЖКГ, комунальної власності та
розвитку інфраструктури
Рубанка О.М. – начальник відділу земельних ресурсів, містобудування та екології
Тугай А.М. – начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення,
мобілізаційної та правоохоронної діяльності

Яковенко О.М. - начальник відділу соціального захисту населення, захисту прав дітей, сім’ї та
молоді
Литвиненко В.В. – ОКН виконкому Великодимерської селищної ради
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: Сидоренко Антоніна Миколаївна –
секретар Великодимерської селищної ради.
Головуюча: Запропонувла провести реєстрацію депутатів селищної ради.
Зареєстровано 15 депутатів – кворум наявний.
Головуюча: Запропонувала відкрити сорокову чергову сесію Великодимерської селищної
ради сьомого скликання.
ГОЛОСУВАННЯ: Про відкриття XL чергової сесії VIІ скликання.
Голосували: «ЗА» – 15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Звучить гімн України!
Затвердження порядку денного:
Головуюча: Запропонувала перейти до голосування за порядок денний «за основу» :
1. Про хід виконання Програми «Турбота на 2020 рік».
2. Про хід виконання Програми «Соціальний захист населення на
2020 рік».
3. Про внесення змін до Програми «Турбота на 2020 рік».
4. Про внесення змін до Програми «Соціальний захист населення на 2020 рік».
5. Про хід виконання Програми «Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки Великодимерської
об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки».
6. Про внесення змін до Програми «Захист населення і територій від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки
Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки».
7. Про внесення змін до Програми «Розвиток, ремонт та утримання об’єктів житловокомунального
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 ХVIII-VII, із змінами.
8. Про затвердження Правил утримання домашніх тварин на території Великодимерської
об’єднаної територіальної громади.
9. Про передачу в оренду нежитлових приміщень.
10. Про передачу комунального майна з балансу на баланс.
11. Про включення об’єктів оренди до Переліку другого типу.

12. 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.
13. Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 20.06.2019 року
№ 500 XXV-VII «Про заборону продажу у нічний час пива (крім безалкогольного), алкогольних,
слабоалкогольних напоїв, вин столових суб`єктами господарювання (крім закладів ресторанного
господарства) на території Великодимерської ОТГ.
14. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі на місцевості.
15. Про затвердження технічної документації та передачу в приватну власність земельних
ділянок.
16. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок у власність.
17. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та
передачу їх у власність.
18. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у
користування на умовах оренди ПрАТ «Київобленерго».
19. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі
зміни її цільового призначення гр. Драному Миколі Івановичу.
20. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі
зміни її цільового призначення гр. Романько Надії Володимирівні.
21. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі
зміни їх цільового призначення гр. Ляху Сергію Петровичу.
В зал засідань зайшла депутат Великодимерської селищної ради VII скликання – Коваленко
Марина Вікторівна, зареєструвалася та прийняла участь у голосуванні.
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу»:
Голосували: «ЗА» – 16 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Головуюча: Запропонувала внести зміни та доповнення до порядку денного:
Включити додаткові питання, рекомендовані виконавчим комітетом Великодимерської
селищної ради, а саме :
1. Про надання згоди на прийняття майна спільної власності територіальних громад, сіл, селищ
Броварського району у комунальну власність Великодимерської об’єднаної територіальної
громади
2. Про надання дозволу на розробку детального плану території Приватному малому
підприємству «Два млина» в с. Жердова по вул. М. Заньковецької
3. Про затвердження детального плану території забудови земельної ділянки гр. Чебанова С.Л.
площею 14,1171 га, для будівництва виробничо-складських приміщень в смт Велика Димерка
Броварського району Київської області
4. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування на
умовах оренди ПрАТ «Київобленерго» по вул. Квітнева в смт Велика Димерка

5. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування на
умовах оренди ПрАТ «Київобленерго» по вул. Вокзальна в смт Велика Димерка
6. Про затвердження детального плану території забудови земельної ділянки площею 14,0000 га,
для будівництва складських приміщень в смт Велика Димерка Броварського району Київської
області
7. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне
користування виконавчому комітету Великодимерської селищної ради для будівництва та
обслуговування будівель закладів комунального обслуговування в смт Велика Димерка, вул.
Польова
8. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне
користування виконавчому комітету Великодимерської селищної ради для будівництва та
обслуговування будівель закладів комунального обслуговування в с. Гайове, вул. Центральна
9. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне
користування виконавчому комітету Великодимерської селищної ради для будівництва та
обслуговування будівель закладів комунального обслуговування в с. Покровське, вул. Жовтнева
10. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне
користування виконавчому комітету Великодимерської селищної ради для будівництва та
обслуговування будівель закладів комунального обслуговування в с. Рудня, вул. І. Франка
11. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне
користування виконавчому комітету Великодимерської селищної ради для будівництва та
обслуговування будівель закладів комунального обслуговування в с. Рудня
12. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне
користування иконавчому комітету Великодимерської селищної ради для будівництва та
обслуговування будівель закладів комунального обслуговування в с. Тарасівка, вул. Космонавтів
13. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне
користування иконавчому комітету Великодимерської селищної ради для будівництва та
обслуговування будівель закладів комунального обслуговування в с. Шевченкове, вул.
Вокзальна
14. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне
користування виконавчому комітету Великодимерської селищної ради для будівництва та
обслуговування будівель закладів комунального обслуговування в смт Велика Димерка, вул.
Комунальна
15. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості для подальшої
передачі в оренду ТОВ «Димерська сонячна електростанція-2»
16. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості для подальшої
передачі в оренду ТОВ «Димерська сонячна електростанція-3»
17. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості для подальшої
передачі в оренду ТОВ «Димерська сонячна електростанція-1»
18. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості для подальшої
передачі в оренду ТОВ «ДИМЕРКА-СОЛАР»
Головуюча: поставила на голосування питання «ЗА ПРОПОЗИЦІЮ»:
Включити до порядку денного питання:
«Про надання згоди на прийняття майна спільної власності територіальних громад, сіл, селищ

Броварського району у комунальну власність Великодимерської об’єднаної територіальної
громади» «за пропозицію»
(Доповідає: Куценко О.М. – заступник селищного голови) розглянути дане питання під № 1 в
порядку денному
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за пропозицію»:
«ЗА» – 16 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Головуюча: поставила на голосування питання «ЗА ПРОПОЗИЦІЮ» :
Включити до порядку денного питання:
«Про надання дозволу на розробку детального плану території Приватному малому
підприємству «Два млина» в с. Жердова по вул. М. Заньковецької» «за пропозицію»
(Доповідає: Мальцева Т.Г. – начальник відділу містобудування та архітектури) розглянути дане
питання під № 15 в порядку денному
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за пропозицію»:
«ЗА» –16 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Головуюча: поставила на голосування питання «ЗА ПРОПОЗИЦІЮ»:
Включити до порядку денного питання:
«Про затвердження детального плану території забудови земельної ділянки гр. Чебанова С.Л.
площею 14,1171 га, для будівництва виробничо-складських приміщень в смт Велика Димерка
Броварського району Київської області» «за пропозицію»:
(Доповідає: Рубанка О.М. – начальник відділу земельних відносин та екології) розглянути дане
питання під № 24 в порядку денному
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за пропозицію»:
«ЗА» –16 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Головуюча: поставила на голосування питання «ЗА ПРОПОЗИЦІЮ»:
Включити до порядку денного питання:
«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування на
умовах оренди ПрАТ «Київобленерго» по вул. Квітнева в смт Велика Димерка» «за пропозицію»
(Доповідає: Рубанка О.М. – начальник відділу земельних відносин та екології) розглянути дане
питання під № 25 в порядку денному
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за пропозицію»:
«ЗА» –16 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Головуючий: поставив на голосування питання «ЗА ПРОПОЗИЦІЮ»:

Включити до порядку денного питання:
«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування на
умовах оренди ПрАТ «Київобленерго» по вул. Вокзальна в смт Велика Димерка» «за
пропозицію»:
(Доповідає: Рубанка О.М. – начальник відділу земельних відносин та екології) розглянути дане
питання під № 26 в порядку денному
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за пропозицію»:
«ЗА» –16 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Головуюча: поставила на голосування питання «ЗА ПРОПОЗИЦІЮ»:
Включити до порядку денного питання:
«Про затвердження детального плану території забудови земельної ділянки площею 14,0000 га,
для будівництва складських приміщень в смт Велика Димерка Броварського району Київської
області» «за пропозицію»:
(Доповідає: Рубанка О.М. – начальник відділу земельних відносин та екології) розглянути дане
питання під № 27 в порядку денному
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за пропозицію»:
«ЗА» –16 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Головуюча: поставила на голосування питання «ЗА ПРОПОЗИЦІЮ»:
Включити до порядку денного питання:
«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне
користування виконавчому комітету Великодимерської селищної ради для будівництва та
обслуговування будівель закладів комунального обслуговування в смт Велика Димерка, вул.
Польова» «за пропозицію»:
(Доповідає: Рубанка О.М. – начальник відділу земельних відносин та екології) розглянути дане
питання під № 28 в порядку денному
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за пропозицію»:
«ЗА» –16 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Головуюча: поставила на голосування питання «ЗА ПРОПОЗИЦІЮ»:
Включити до порядку денного питання:
«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне
користування виконавчому комітету Великодимерської селищної ради для будівництва та
обслуговування будівель закладів комунального обслуговування в с. Гайове, вул. Центральна»
«за пропозицію»:
(Доповідає: Рубанка О.М. – начальник відділу земельних відносин та екології) розглянути дане
питання під № 29 в порядку денному

Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за пропозицію»:
«ЗА» –16 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Головуюча: поставила на голосування питання «ЗА ПРОПОЗИЦІЮ»:
Включити до порядку денного питання:
«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне
користування виконавчому комітету Великодимерської селищної ради для будівництва та
обслуговування будівель закладів комунального обслуговування в с. Покровське, вул. Жовтнева»
«за пропозицію»:
(Доповідає: Рубанка О.М. – начальник відділу земельних відносин та екології) розглянути дане
питання під № 30 в порядку денному
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за пропозицію»:
«ЗА» –16 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Головуюча: поставила на голосування питання «ЗА ПРОПОЗИЦІЮ»:
Включити до порядку денного питання:
«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне
користування виконавчому комітету Великодимерської селищної ради для будівництва та
обслуговування будівель закладів комунального обслуговування в с. Рудня, вул. І. Франка» «за
пропозицію»:
(Доповідає: Рубанка О.М. – начальник відділу земельних відносин та екології) розглянути дане
питання під № 31 в порядку денному
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:
«ЗА» –16 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Головуюча: поставила на голосування питання «ЗА ПРОПОЗИЦІЮ»:
Включити до порядку денного питання:
«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне
користування виконавчому комітету Великодимерської селищної ради для будівництва та
обслуговування будівель закладів комунального обслуговування в с. Рудня» «за пропозицію»:
(Доповідає: Рубанка О.М. – начальник відділу земельних відносин та екології) розглянути дане
питання під № 32 в порядку денному
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за пропозицію»:
«ЗА» –16 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Головуюча: поставила на голосування питання «ЗА ПРОПОЗИЦІЮ»:

Включити до порядку денного питання:
«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне
користування иконавчому комітету Великодимерської селищної ради для будівництва та
обслуговування будівель закладів комунального обслуговування в с. Тарасівка, вул.
Космонавтів» «за пропозицію»:
(Доповідає: Рубанка О.М. – начальник відділу земельних відносин та екології) розглянути дане
питання під № 33 в порядку денному
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за пропозицію»:
«ЗА» –16, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Головуюча: поставила на голосування питання «ЗА ПРОПОЗИЦІЮ»:
Включити до порядку денного питання:
«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне
користування иконавчому комітету Великодимерської селищної ради для будівництва та
обслуговування будівель закладів комунального обслуговування в с. Шевченкове, вул.
Вокзальна» «за пропозицію»:
(Доповідає: Рубанка О.М. – начальник відділу земельних відносин та екології) розглянути дане
питання під № 34 в порядку денному
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:
«ЗА» –16, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Головуючий: поставив на голосування питання «ЗА ПРОПОЗИЦІЮ»:
Включити до порядку денного питання:
«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне
користування виконавчому комітету Великодимерської селищної ради для будівництва та
обслуговування будівель закладів комунального обслуговування в смт Велика Димерка, вул.
Комунальна» «за пропозицію»:
(Доповідає: Рубанка О.М. – начальник відділу земельних відносин та екології) розглянути дане
питання під № 35 в порядку денному
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:
«ЗА» –16, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Головуючий: поставив на голосування питання «ЗА ПРОПОЗИЦІЮ»:
Включити до порядку денного питання:
«Про надання дозволу на розроблення технічної документації
із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості для подальшої
передачі в оренду ТОВ «Димерська сонячна електростанція-2» «за пропозицію»:

(Доповідає: Рубанка О.М. – начальник відділу земельних відносин та екології) розглянути дане
питання під № 36 в порядку денному
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:
«ЗА» –16, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Головуючий: поставив на голосування питання «ЗА ПРОПОЗИЦІЮ»:
Включити до порядку денного питання:
«Про надання дозволу на розроблення технічної документації
із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості для подальшої
передачі в оренду ТОВ «Димерська сонячна електростанція-3» «за пропозицію»:
(Доповідає: Рубанка О.М. – начальник відділу земельних відносин та екології) розглянути дане
питання під № 37 в порядку денному
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:
«ЗА» –16, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Головуючий: поставив на голосування питання «ЗА ПРОПОЗИЦІЮ»:
Включити до порядку денного питання:
«Про надання дозволу на розроблення технічної документації
із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості для подальшої
передачі в оренду ТОВ «Димерська сонячна електростанція-1» «за пропозицію»:
(Доповідає: Рубанка О.М. – начальник відділу земельних відносин та екології) розглянути дане
питання під № 38 в порядку денному
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:
«ЗА» –16, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Головуючий: поставив на голосування питання «ЗА ПРОПОЗИЦІЮ»:
Включити до порядку денного питання:
Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості для подальшої передачі в оренду
ТОВ «ДИМЕРКА-СОЛАР» «за пропозицію»:
(Доповідає: Рубанка О.М. – начальник відділу земельних відносин та екології) розглянути дане
питання під № 39 в порядку денному
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:
«ЗА» –16, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0

Вирішили: внести проголосовані зміни до порядку денного.
Головуюча: Запропонувала перейти до голосування за порядок денний «в цілому» з
проголосованими змінами.
В И Р І Ш И Л И : затвердити Порядок денний в цілому зі змінами:
1. Про надання згоди на прийняття майна спільної власності територіальних громад, сіл, селищ
Броварського району у комунальну власність Великодимерської об’єднаної територіальної
громади.
2. Про хід виконання Програми «Турбота на 2020 рік».
3. Про хід виконання Програми «Соціальний захист населення на 2020 рік».
4. Про внесення змін до Програми «Турбота на 2020 рік».
5. Про внесення змін до Програми «Соціальний захист населення на 2020 рік».
6. Про хід виконання Програми «Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки Великодимерської
об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки».
7. Про внесення змін до Програми «Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки Великодимерської
об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки».
8. Про внесення змін до Програми «Розвиток, ремонт та утримання об’єктів житловокомунального
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 ХVIII-VII, із змінами.
9. Про затвердження Правил утримання домашніх тварин на території Великодимерської
об’єднаної територіальної громади.
10. Про передачу в оренду нежитлових приміщень.
11. Про передачу комунального майна з балансу на баланс.
12. Про включення об’єктів оренди до Переліку другого типу.
13. 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.
14. Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 20.06.2019 року № 500
XXV-VII «Про заборону продажу у нічний час пива (крім безалкогольного), алкогольних,
слабоалкогольних напоїв, вин столових суб`єктами господарювання (крім закладів ресторанного
господарства) на території Великодимерської ОТГ.
15. Про надання дозволу на розробку детального плану території Приватному малому
підприємству «Два млина» в с. Жердова по вул. М. Заньковецької.
16. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі на місцевості.
17. Про затвердження технічної документації та передачу в приватну власність земельних
ділянок.
18. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
у власність.
19. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу їх
у власність.
20. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у користування

на умовах оренди ПрАТ «Київобленерго».
21. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її
цільового призначення гр. Драному Миколі Івановичу.
22. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її
цільового призначення гр. Романько Надії Володимирівні.
23. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі зміни їх
цільового призначення гр. Ляху Сергію Петровичу.
24. Про затвердження детального плану території забудови земельної ділянки гр. Чебанова С.Л.
площею 14,1171 га, для будівництва виробничо-складських приміщень в смт Велика Димерка
Броварського району Київської області.
25. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування
на умовах оренди ПрАТ «Київобленерго» по вул. Квітнева в смт Велика Димерка.
26. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування
на умовах оренди ПрАТ «Київобленерго» по вул. Вокзальна в смт Велика Димерка.
27. Про затвердження детального плану території забудови земельної ділянки площею 14,0000
га, для будівництва складських приміщень в смт Велика Димерка Броварського району
Київської області.
28. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне
користування виконавчому комітету Великодимерської селищної ради для будівництва та
обслуговування будівель закладів комунального обслуговування в смт Велика Димерка, вул.
Польова.
29. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне
користування виконавчому комітету Великодимерської селищної ради для будівництва та
обслуговування будівель закладів комунального обслуговування в с. Гайове, вул. Центральна.
30. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне
користування виконавчому комітету Великодимерської селищної ради для будівництва та
обслуговування будівель закладів комунального обслуговування в с. Покровське, вул. Жовтнева.
31. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне
користування виконавчому комітету Великодимерської селищної ради для будівництва та
обслуговування будівель закладів комунального обслуговування в с. Рудня, вул. І. Франка.
32. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне
користування виконавчому комітету Великодимерської селищної ради для будівництва та
обслуговування будівель закладів комунального обслуговування в с. Рудня.
33. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне
користування виконавчому комітету Великодимерської селищної ради для будівництва та
обслуговування будівель закладів комунального обслуговування в с. Тарасівка, вул. Космонавтів
34. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне
користування виконавчому комітету Великодимерської селищної ради для будівництва та
обслуговування будівель закладів комунального обслуговування в с. Шевченкове, вул.
Вокзальна.
35. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне
користування виконавчому комітету Великодимерської селищної ради для будівництва та
обслуговування будівель закладів комунального обслуговування в смт Велика Димерка, вул.
Комунальна.
36. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне
користування виконавчому комітету Великодимерської селищної ради для будівництва та
обслуговування будівель закладів комунального обслуговування в смт Велика Димерка, вул.
Комунальна.

37. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості для подальшої
передачі в оренду ТОВ «Димерська сонячна електростанція-2».
38. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості для подальшої передачі в
оренду ТОВ «Димерська сонячна електростанція-3».
39. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості для подальшої
передачі в оренду ТОВ «Димерська сонячна електростанція-1».
40. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості для подальшої
передачі в оренду ТОВ «ДИМЕРКА-СОЛАР».
41. Різне.
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за пропозицію»:
«ЗА» –16, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
1. Слухали: Про надання згоди на прийняття майна спільної власності територіальних громад,
сіл, селищ Броварського району у комунальну власність Великодимерської об’єднаної
територіальної громади.
Доповідав: Куценко Олександр Миколайович - заступник селищного голови
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
«ЗА» – 16, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому
№ 883 (додається).
2. Слухали: Про хід виконання Програми «Турбота на 2020 рік».
Доповідала: Яковенко Оксана Михайлівна - начальник відділу соціального захисту
населення, захисту прав дітей, сім’ї та молоді
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
«ЗА» – 16, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому
№ 884 (додається).
3. Слухали: Про хід виконання Програми «Соціальний захист населення на 2020 рік».

Доповідала: Яковенко Оксана Михайлівна - начальник відділу соціального захисту
населення, захисту прав дітей, сім’ї та молоді
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за
основу і в цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
«ЗА» – 16, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому
№ 885 (додається).
4. Слухали: Про внесення змін до Програми «Турбота на 2020 рік».
Доповідала: Яковенко Оксана Михайлівна - начальник відділу соціального захисту
населення, захисту прав дітей, сім’ї та молоді
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за
основу і в цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
«ЗА» – 16, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому
№ 886 (додається).
5. Слухали: Про внесення змін до Програми «Соціальний захист населення на 2020 рік».
Доповідала: Яковенко Оксана Михайлівна - начальник відділу соціального захисту
населення, захисту прав дітей, сім’ї та молоді
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
«ЗА» – 16, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому
№ 887 (додається).
6. Слухали: Про хід виконання Програми «Захист населення і територій від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки
Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки».
Доповідав: Тугай Андрій Миколайович - начальник відділу з питань надзвичайних
ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізаційної та правоохоронної діяльності
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за
основу і в цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.

Головуюча: озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
«ЗА» – 16, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому
№ 888 (додається).
7. Слухали: Про внесення змін до Програми «Захист населення і територій від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки
Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки».
Доповідав: Тугай Андрій Миколайович - начальник відділу з питань надзвичайних
ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізаційної та правоохоронної діяльності
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
«ЗА» – 16, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому
№ 889 (додається).
8. 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 ХVIII-VII, 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.
Головуюча: озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
«ЗА» – 16, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому
№ 890 (додається).
9. Слухали: Про затвердження Правил утримання домашніх тварин на території
Великодимерської об’єднаної територіальної громади.
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.
Головуюча: озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
«ЗА» – 16, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому

№ 891 (додається).
10. Слухали: Про передачу в оренду нежитлових приміщень.
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.
Головуюча: озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
«ЗА» – 16, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому
№ 892 (додається).
11. 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.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за пропозицію»:
«ЗА» – 16, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому
№ 893 (додається).
12. Слухали: Про включення об’єктів оренди до Переліку другого типу.
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.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
«ЗА» – 16, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому
№ 894 (додається).
13. 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.
Доповідав: Косенко Оксана Василівна – начальник Управління фінансів
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за
основу і в цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
«ЗА» – 15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому
№ 895 (додається).
14. Слухали: Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 20.06.2019
року № 500 XXV-VII «Про заборону продажу у нічний час пива (крім безалкогольного),
алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб`єктами господарювання (крім закладів
ресторанного господарства) на території Великодимерської ОТГ.
Доповідала: Гончаренко Олена Анатоліївна – начальник відділу економіки, інвестицій та
публічних закупівель
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за
основу і в цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
«ЗА» –16, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому
№ 896 (додається).
15. Слухали: Про надання дозволу на розробку детального плану території Приватному малому
підприємству «Два млина» в с. Жердова по вул. М. Заньковецької.
Доповідав: Мальцева Тетяна Григорівна – начальник відділу містобудування та
архітектури
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за
основу і в цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
«ЗА» –16, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому
№ 897 (додається).
16. 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
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
«ЗА» – 16, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому
№ 898 (додається).

17. Слухали: Про затвердження технічної документації та передачу в приватну власність
земельних ділянок
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів
та екології
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
«ЗА» – 16, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому
№ 899 (додається).
18. Слухали: Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність.
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів
та екології
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
«ЗА» – 16, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому
№ 900 (додається).
19. Слухали: Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та
передачу їх у власність.
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів
та екології
Головуюча: 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» – 16, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому
№ 901 (додається).
20. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у
користування на умовах оренди ПрАТ «Київобленерго».
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів,
містобудування та екології
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому»

Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
«ЗА» – 16, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому
№ 902 (додається).
21. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
разі зміни її цільового призначення гр. Драному Миколі Івановичу.
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів,
містобудування та екології
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
«ЗА» – 15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 1
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому
№ 903 (додається).
22. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі
зміни її цільового призначення гр. Романько Надії Володимирівні.
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів
та екології
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
«ЗА» – 16 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому
№ 904 (додається).
23. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі
зміни їх цільового призначення гр. Ляху Сергію Петровичу.
Доповідав: Бочкарьов Анатолій Борисович – селищний голова
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
«ЗА» – 16 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому

№ 905 (додається).
24. Слухали: Про затвердження детального плану території забудови земельної ділянки гр.
Чебанова С.Л. площею 14,1171 га, для будівництва виробничо-складських приміщень в смт
Велика Димерка Броварського району Київської області.
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів
та екології
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
«ЗА» – 16 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому
№ 906 (додається).
25. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
користування на умовах оренди ПрАТ «Київобленерго» по вул. Квітнева в смт Велика Димерка.
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів
та екології
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
«ЗА» – 16 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому
№ 907 (додається).
26. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
користування на умовах оренди ПрАТ «Київобленерго» по вул. Вокзальна в смт Велика
Димерка.
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів
та екології
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
«ЗА» – 16 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому
№ 908 (додається).

27. Слухали: Про затвердження детального плану території забудови земельної ділянки площею
14,0000 га, для будівництва складських приміщень в смт Велика Димерка Броварського району
Київської області.
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів
та екології
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
«ЗА» – 16 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому
№ 909 (додається).
28. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
постійне користування виконавчому комітету Великодимерської селищної ради для будівництва
та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування в смт Велика Димерка, вул.
Польова.
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів
та екології
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
«ЗА» – 16 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому
№ 910 (додається).
29. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
постійне користування виконавчому комітету Великодимерської селищної ради для будівництва
та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування в с. Гайове, вул. Центральна.
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів
та екології
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
«ЗА» – 16 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому
№ 911 (додається).

30. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
постійне користування виконавчому комітету Великодимерської селищної ради для будівництва
та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування в с. Покровське, вул.
Жовтнева.
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів та
екології
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
«ЗА» – 16 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому
№ 912 (додається).
31. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
постійне користування виконавчому комітету Великодимерської селищної ради для будівництва
та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування в с. Рудня, вул. І. Франка.
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів та
екології
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
«ЗА» – 16 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому
№ 913 (додається).
32. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
постійне користування виконавчому комітету Великодимерської селищної ради для будівництва
та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування в с. Рудня.
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів та
екології
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
«ЗА» – 16 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому
№ 914 (додається).

33. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
постійне користування виконавчому комітету Великодимерської селищної ради для будівництва
та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування в с. Тарасівка, вул.
Космонавтів
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів та
екології
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
«ЗА» – 16 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому
№ 915 (додається).
34. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
постійне користування виконавчому комітету Великодимерської селищної ради для будівництва
та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування в с. Шевченкове, вул.
Вокзальна
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів та
екології
Головуюча: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
«ЗА» – 16 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому
№ 916 (додається).
35. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
постійне користування виконавчому комітету Великодимерської селищної ради для будівництва
та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування в смт Велика Димерка, вул.
Комунальна.
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів та
екології
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
«ЗА» – 16 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому

№ 917 (додається).
36. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
постійне користування виконавчому комітету Великодимерської селищної ради для будівництва
та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування в с. Михайлівка, вул.
Центральна.
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів та
екології
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
«ЗА» – 16 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому
№ 918 (додається).
37. Слухали: Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості для подальшої
передачі в оренду ТОВ «Димерська сонячна електростанція-2»
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів та
екології
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
«ЗА» – 16 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому
№ 919 (додається).
38 Слухали: Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості для подальшої
передачі в оренду ТОВ «Димерська сонячна електростанція-3»
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів та
екології
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
«ЗА» – 16 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому
№ 920 (додається).

39. Слухали: Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості
для подальшої передачі в оренду ТОВ «Димерська сонячна електростанція-1»
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів та
екології
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
«ЗА» – 15 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 1
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому
№ 921 (додається).
40. Слухали: Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості для подальшої
передачі в оренду ТОВ «ДИМЕРКА-СОЛАР»
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів та
екології
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
«ЗА» – 16 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому
№ 922 (додається).
Всі питання, які виносились на розгляд 40 сесії 7 скликання Великодимерської селищної
ради були розглянуті.
Засідання закінчено.
Звучить гімн України!

Секратар ради

Антоніна СИДОРЕНКО

