
 

 
ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

VII скликання 

__________________________________________________________________ 

 

П Р О Т О К О Л 

XXXVII-ї позачергової сесії  VIІ скликання 

10 липня 2020 року   

11:00 

смт Велика Димерка                                                                                                                   

Зал засідань 

 

Загальний склад ради: 26 депутатів 

Присутні на засіданні:  депутатів (відомість додається) 

 

Відсутні на пленарному засіданні 8 депутатів: 

Коваленко М.В. – відрядження 

Нишенко В.М. – відрядження  

Куценко Є.О. – відрядження 

Трегуб В.М. – відрядження 

Федоренко А.С. – відрядження 

Халєєв Я.М. - відрядження 

Іванов Д.Д. – причина відсутності невідома 

Депутата VII скликання округу № 3 НЕ ОБРАНО  

 

Запрошені та присутні: 

Губський М.І. –  заступник селищного голови  

Йовенко В.М. – староста Шевченківського старостинського округу 

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

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 18 депутатів та селищний голова – кворум наявний. 

 

Головуючий: Запропонував відкрити тридцять сьому позачергову сесію 

Великодимерської  селищної ради сьомого скликання. 

 

ГОЛОСУВАННЯ: Про відкриття XXXVII позачергової сесії  VIІ скликання  



 

Голосували: «ЗА» – 19 , «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 проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду площею 0,5314 га, ТОВ «Компанія Полісся». 

2. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

разі зміни її цільового призначення гр. Гришку Віктору Миколайовичу. 

3. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

разі зміни їх цільового призначення гр. Рубанці Тетяні Миколаївні, Пляскіну Вячеславу 

Григоровичу. 

 

        Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу»: 

 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

1. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду площею 0,5314 га, ТОВ «Компанія Полісся». 

Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних 

ресурсів 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 

 № 827 XXXV-VII (додається). 

 

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

разі зміни її цільового призначення гр. Гришку Віктору Миколайовичу 

Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних 

ресурсів та екології 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за 

основу і в цілому» 



Депутат Великодимерської селищної ради VII скликання (голова комісії з питань 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища) Гришко В.М. 

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» – 1 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому  

№ 828 XXXV-VII (додається). 

 

3. Слухали:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

у разі зміни їх цільового призначення гр. Рубанці Тетяні Миколаївні, Пляскіну Вячеславу 

Григоровичу 

Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних 

ресурсів 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 

№ 829 XXXV-VII (додається). 

 

Всі питання, які виносились на розгляд 37 сесії 7 скликання Великодимерської 

селищної ради були розглянуті. 

 

Засідання закінчено. 

 

 

Звучить гімн України! 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                Анатолій БОЧКАРЬОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


