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Калинівської селищної ради VII скликання

Бондарук Сергій Олегович 
Капшук Ніна Григорівна 
Беспала Тетяна Григорівна 
Новікова Леся Олександрівна 
Горбач Тетяна Вікторівна 
Чунь Марія Володимирівна 
Мизюра Світлана Миколаївна 
Дмитренко Валентина Петрівна 
Шовтенко Юрій Володимирович 
Дубовик Юлія Іванівна 
Ряполов Сергій Володимирович 
Жабинець Андрій Миколайович 
Чиж Оксана Василівна 
Сябренко Світлана Миколаївна 
Малюга Валентина Дмитрівна 
Ладинська Олена Дмитрівна

СПИСОК ДЕПУТАТІВ
відсутніх на тридцять дев’ятій 25.04.2019 року 

Калинівської селищної ради VII скликання
Підобід Тетяна Валеріївна
Ланова Тетяна Іванівна
Забарний Володимир Олександрович 
Волков Андрій Володимирович 
Івасенко Іван Іванович 
Ефремов Олександр Сергійович
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УКРАЇНА
КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району 
Київської області

ПРОТОКОЛ

позачергової
39 сесії VII скликання

25.04.2019 року

Загальний склад ради: 
Присутні на засіданні 
Відсутні на засіданні: 
Головуючий на сесії:

смт Калинівка

22 депутати
16 депутатів
6 депутатів
Олексенко Ю.О.

На порядок денний тридцять дев’ятої позачергової сесії VII скликання виносяться 
наступні питання:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про виконання селищного бюджету за І квартал 2019 року
Доповідач: Максименко В.Я. - головний бухгалтер селищної ради; Беспала Т.Г. - 

голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.
2. Про внесення змін до Програми реформування та розвитку житлово- 
комунального господарства смт Калинівка на 2017-2019 роки
Доповідач: Максименко В.Я. - головний бухгалтер селищної ради; Беспала Т.Г. - 

голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.
3. Про відшкодування різниці в тарифах КП «Калинівкаблагоустрій»
Доповідач: Дмитренко С.В. - директор КП «Калинівкаблагоустрій»; Беспала Т.Г. - 

голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.
4. Про придбання та ремонт електродвигунів для КНС у смт Калинівка
Доповідач: Дмитренко С.В. - директор КП «Калинівкаблагоустрій»; Беспала Т.Г. - 

голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.
5. Про внесення змін до штатного розпису
Доповідач: Максименко В.Я. - головний бухгалтер селищної ради; Беспала Т.Г. - 

голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.
6. Про затвердження договору на виконання робіт зі зрізування дерев та 

проведення кронування дерев на території смт Калинівка
Доповідач: Дмитренко С.В. - директор КП «Калинівкаблагоустрій»; Беспала Т.Г. - 

голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.
7. Про реконструкцію мережі водопостачання для підключення Калинівської 

амбулаторії ЗПСМ до зовнішніх мереж

З



Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова; Максименко В.Я. - головний бухгалтер 
селищної ради; Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.

8. Про капітальний ремонт мережі самоплинної каналізації по вул. Лесі 
Українки

Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова; Максименко В.Я. - головний бухгалтер 
селищної ради; Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.

9. Про капітальний ремонт системи поверхневого водовідведення по 
вул. Центральна

Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова; Максименко В.Я. - головний бухгалтер 
селищної ради; Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.

10. Про капітальний ремонт території загального користування по вул. Лесі 
Українки (благоустрій)

Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова; Максименко В.Я. - головний бухгалтер 
селищної ради; Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.

11. Про реконструкцію мережі водовідведення по вул. Центральна - вул. Садова 
в смт Калинівка Васильківського району Київської області

Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова; Максименко В.Я. - головний бухгалтер 
селищної ради; Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.

12. Про поточний ремонт систем відведення дощової води по вул. Центральна, 
61 в смт Калинівка Васильківського району Київської області

Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова; Максименко В.Я. - головний бухгалтер 
селищної ради; Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.

13. Про заміну ввідного кабелю на багатоквартирний будинок по вул. Садова, 
31 у смт Калинівка Васильківського району Київської області

Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова; Максименко В.Я. - головний бухгалтер 
селищної ради; Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.

14. Про затвердження договорів на відновлення газону на футбольних полях в 
смт Калинівка після зимового періоду

Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова; Максименко В.Я. - головний бухгалтер 
селищної ради; Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.

15. Про затвердження договорів на проведення інвентаризації земельних 
ділянок

Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова; Максименко В.Я. - головний бухгалтер 
селищної ради; Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.

16. Про внесення змін до рішення № 556-36-VII від 21.12.2018 р. «Про 
Калинівський селищний бюджет на 2019 рік»

Доповідач: Максименко В.Я. - головний бухгалтер селищної ради; Беспала Т.Г. - голова 
постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.

17. Про підготовку лота та проведення земельних торгів
Доповідач: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради; Чиж 
О.В. - голова постійної комісії з питань будівництва, архітектури, регулювання земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища

18. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою 
Доповідач: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради; Чиж 
О.В. - голова постійної комісії з питань будівництва, архітектури, регулювання земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища

19. Про передачу в постійне користування земельної ділянки
Доповідач: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради; Чиж 
О.В. - голова постійної комісії з питань будівництва, архітектури, регулювання земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища

20. Про дозвіл на виготовлення проекту відведення у власність земельних 
ділянок
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Доповідач: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради; 
Чиж О.В. - голова постійної комісії з питань будівництва, архітектури, регулювання 
земельних відносин та охорони навколишнього середовища

21. Про передачу у власність земельних ділянок
Доповідач: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради; 

Чиж О.В. - голова постійної комісії з питань будівництва, архітектури, регулювання 
земельних відносин та охорони навколишнього середовища

22. Про дозвіл на виготовлення детального плану території
Доповідач: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради; 

Чиж О.В. - голова постійної комісії з питань будівництва, архітектури, регулювання 
земельних відносин та охорони навколишнього середовища

23. Про затвердження детального плану території
Доповідач: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради; 

Чиж О.В. - голова постійної комісії з питань будівництва, архітектури, регулювання 
земельних відносин та охорони навколишнього середовища

24. Про розірвання договору суборенди земельної ділянки
Доповідач: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради; 

Чиж О.В. - голова постійної комісії з питань будівництва, архітектури, регулювання 
земельних відносин та охорони навколишнього середовища

25. Про розірвання договору оренди земельної ділянки
Доповідач: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради; 

Чиж О.В. - голова постійної комісії з питань будівництва, архітектури, регулювання 
земельних відносин та охорони навколишнього середовища

26. Про передачу в оренду земельної ділянки
Доповідач: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради; 

Чиж О.В. - голова постійної комісії з питань будівництва, архітектури, регулювання 
земельних відносин та охорони навколишнього середовища

27. Про дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою
Доповідач: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради; 

Чиж О.В. - голова постійної комісії з питань будівництва, архітектури, регулювання 
земельних відносин та охорони навколишнього середовища

28. Про проведення інвентаризації земельної ділянки
Доповідач: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради; 

Чиж О.В. - голова постійної комісії з питань будівництва, архітектури, регулювання 
земельних відносин та охорони навколишнього середовища

Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала прийняти порядок денний за основу, 
згідно з розпорядженням № 15 від 23.04.2019 року про скликання сесії.

За дану пропозицію голосували “за”- 17, “проти”- 0, “утрималось” - 0.

Олексенко Ю.О. - селищний голова: - « у кого є доповнення до порядку денного?»

Шовтенко Ю.В - член постійної комісії з питань будівництва, архітектури, 
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, запропонував 
внести доповнення до двадцять другого питання порядку денного доповнивши заяву 
директора ТОВ «КРІСТАЛ БЕТТА ГРУП» про надання дозволу на розробку містобудівної 
документації - детального плану території. Питання було розглянуто на постійної комісії з 
питань будівництва, архітектури, регулювання земельних відносин та охорони 
навколишнього середовища та запропонував внести до порядку денного питання «Про 
проведення інвентаризації земельної ділянки». Питання було розглянуто на постійної 
комісії з питань будівництва, архітектури, регулювання земельних відносин та охорони



навколишнього середовища.
Олексенко Ю.О. - селищний голова: - « - хто за те, щоб прийняти доповнення до 
двадцять другого питання порядку денного доповнивши заяву директора ТОВ «КРІСТАЛ 
БЕТТА ГРУП» про надання дозволу на розробку містобудівної документації - детального 
плану території?».
За дану пропозицію голосували “за”- 17, “проти” - 0, “утрималось” - 0. 
Доповнення приймається до порядку денного.

Олексенко Ю.О. - селищний голова: - « - хто за те, щоб прийняти доповнення до порядку 
денного «Про проведення інвентаризації земельної ділянки»?».
За дану пропозицію голосували “за”- 17, “проти” - 0, “утрималось” - 0. 
Доповнення приймається до порядку денного.

Олексенко Ю.О. - селищний голова: - « у когось ще є доповнення до порядку денного?»; 
Доповнень немає.

Олексенко Ю.О. - селищний голова: - « - хто за те, щоб прийняти порядок денний в 
цілому, прошу голосувати»
За дану пропозицію голосували “за”- 17, “проти” - 0, “утрималось” - 0.

1. СЛУХАЛИ: Про виконання селищного бюджету за І квартал 2019 року
Доповідач: Максименко В.Я. - головний бухгалтер селищної ради; Беспала Т.Г. - 

голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.
ВИСТУПИЛИ: Максименко В.Я. - головний бухгалтер селищної ради, відповідно 

до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії з питань бюджету, 
фінансів і цін та пункту 8 статті 78 Бюджетного Кодексу України, запропонувала 
затвердити доходи селищного бюджету за перший квартал 2019 року по загальному фонду 
в сумі 9 650 844,64 грн. по спеціальному фонду 265 658,90 грн. Затвердити видатки 
селищного бюджету загального фонду за перший квартал 2019 року в сумі 3 242 339,24 
грн., та видатки спеціального фонду в сумі 740 955,39 грн.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
проект рішення.

За дане питання голосували «за» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 619-39-VII приймається, додається.

2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми реформування та розвитку 
житлово-комунального господарства смт Калинівка на 2017-2019 роки
Доповідач: Максименко В.Я. - головний бухгалтер селищної ради; Беспала Т.Г. - голова 
постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін

ВИСТУПИЛИ: Максименко В.Я. - головний бухгалтер селищної ради, враховуючи 
позитивні висновки та рекомендації постійної комісії з питань бюджету, фінансів і цін, 
постійної комісії з питань управління комунальною власності, житлово-комунального 
господарства, побутового, торгівельного обслуговування, громадського харчування, 
транспорту і зв’язку, керуючись п. 23 ч.І ст. 26, п. 4, ч. а, ст. 28 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в України», запропонувала внести зміни в розділ 1 Програми 
реформування та розвитку житлово-комунального господарства смт Калинівка на 2017- 
2019 роки, виклавши таблиці «Компенсація цінової різниці на 2018 рік» та «Компенсація 
цінової різниці на 2019 рік» в такій редакції:
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КОМПЕНСАЦІЯ ЦІНОВОЇ РІЗНИЦІ НА 2018 РІК
Вид послуг Кількість 

послуг на 
рік

Затверджений 
тариф, грн

Економічно 
обгрунтований 

тариф, грн

Різниця 
ціни

Ціна різниці за
2018 рік

Збирання та вивезення сміття 
(приватний сектор) 9410 24,00 35,68 11,68 109 908,80

Збирання та вивезення сміття 
(багатоквартирні будинки) 27 888 12,00 17,00 5,00 139 440,00

КОМПЕНСАЦІЯ ЦІНОВОЇ РІЗНИЦІ НА 2019 РІК
Вид послуг Кількість 

послуг на 
рік

Затверджений 
тариф

Економічно 
обгрунтований 

тариф

РІЗНИЦЯ 

ціни
Ціна різниці за 

2019 рік

Збирання та вивезення сміття 
(приватний сектор) 9410 24 35,68 11,68 109 908,80

Збирання та вивезення сміття 
(багатоквартирні будинки) 27 888 12,00 17,00 5,00 139 440,00

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
проект рішення.

Задане питання голосували «за» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 620-39-VII приймається, додається.

3. СЛУХАЛИ: Про відшкодування різниці в тарифах КП
«Калинівкаблагоустрій»

Доповідач: Дмитренко С.В. - директор КП «Калинівкаблагоустрій»; Беспала Т.Г. - 
голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.

ВИСТУПИЛИ: Дмитренко С.В. - директор КП «Калинівкаблагоустрій», 
враховуючи клопотання КП «Калинівкаблагоустрій» про відшкодування різниці в 
тарифах, в зв’язку із затвердженням тарифів на вивіз ТПВ нижче економічно 
обґрунтованих, відповідно до «Програми реформування та розвитку житлово- 
комунального господарства смт Калинівка на 2018-2019 роки», враховуючи позитивні 
висновки та рекомендації постійної комісії з питань бюджету, фінансів і цін, постійної 
комісії з питань управління комунальною власності, житлово-комунального господарства, 
побутового, торгівельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і 
зв’язку, керуючись п. 23 ч.І ст. 26, п. 4, ч. а, ст. 28 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в України, запропонував відшкодувати комунальному підприємству 
«Калинівкаблагоустрій» різницю в тарифах в сумі 31 606,08 грн., за перший квартал 2019 
року згідно з розрахунком для приватного сектору. Відшкодувати комунальному 
підприємству «Калинівкаблагоустрій» різницю в тарифах в сумі 174 300,00 грн., за 
перший квартал 2019 року та за 2018 рік згідно з розрахунком для багатоповерхових 
будинків. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
Калинівської селищної ради з питань бюджету, фінансів і цін.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
проект рішення.

За дане питання голосували «за» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 621-39-VII приймається, додається.

4. СЛУХАЛИ: Про придбання та ремонт електродвигунів для КНС у смт 
Калинівка
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Доповідач: Дмитренко С.В. - директор КП «Калинівкаблагоустрій»; Беспала Т.Г. - 
голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін

ВИСТУПИЛИ: Дмитренко С.В. - директор КП «Калинівкаблагоустрій», 
розглянувши листи КП «Калинівкаблагоустрій» та комерційну пропозицію ЗАТ 
«Техенерго» про ремонт електродвигуна та придбання електродвигуна для КНС у 
смт Калинівка, врахувавши позитивні рекомендації постійної комісії з питань бюджету, 
фінансів і цін, постійної комісії з питань управління комунальною власності, житлово- 
комунального господарства, побутового,торгівельного обслуговування, громадського 
харчування, транспорту і зв’язку, відповідно до п. 23, п. 43 ст. 26 закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», запропонував затвердити договір на ремонт 
електродвигуна для КНС у смт Калинівка з ЗАТ «Техенерго» на загальну суму7 900,80 
грн. Затвердити договір на придбання електродвигуна для КНС у смт Калинівка з ЗАТ 
«Техенерго» на загальну суму 5 592,00 грн. Доручити селищному голові Олексенко Ю.О. 
укласти відповідні договори на вищевказані придбання та роботи. Головному бухгалтеру 
Калинівської селищної ради Максименко В. Я. внести зміни до бюджету Калинівської 
селищної ради. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
Калинівської селищної ради з питань бюджету, фінансів і цін.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
проект рішення.

Задане питання голосували «за» - 17 «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 622-39-VII приймається, додається.

5. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до штатного розпису
Доповідач: Максименко В.Я. - головний бухгалтер селищної ради; Беспала Т.Г. - 

голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін
ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, врахувавши позитивні 

рекомендації постійної комісії з питань бюджету, фінансів і цін, відповідно до п. 23, п. 43 
ст. 26 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до пункту 5 
статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, та статті 78 пункту 
7,8 Бюджетного Кодексу України, запропонувала внести до штатного розпису з 
благоустрою Калинівської селищної ради зміни, додавши посаду «тракторист». 
Головному бухгалтеру передбачити кошти, необхідні для фінансування штатної одиниці. 
Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань бюджету, фінансів 

і цін.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
проект рішення.

За дане питання голосували «за» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 623-39-VII приймається, додається.

Перед зачитуванням шостого питання порядку денного депутат Дмитренко В.П. зробила заяву, що 
не буде брати участі у голосуванні по даному питанню, у зв’язку з конфліктом інтересів.

6. СЛУХАЛИ: Про затвердження договору на виконання робіт зі зрізування 
дерев та проведення кронування дерев на території смт Калинівка

Доповідач: Дмитренко С.В. - директор КП «Калинівкаблагоустрій»; Беспала Т.Г. - 
голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.

ВИСТУПИЛИ: Дмитренко С.В. - директор КП «Калинівкаблагоустрій 
розглянувши звернення мешканців смт Калинівка та депутатів, комерційну пропозицію 
ФОП Дмитренка Р.С. за вх. № 287/02-20 від 19.03.2019 року на проведення робіт з
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зрізування дерев та проведення кронування дерев на території смт Калинівка, врахувавши 
позитивні рекомендації постійної комісії з питань бюджету, фінансів і цін, відповідно п.п. 
23, 43 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», запропонував 
затвердити договір на виконання робіт зі зрізування дерев та проведення кронування 
дерев на території смт Калинівка Васильківського району Київської області з ФОП 
Дмитренком Р.С. на суму 72 188,00 грн. Доручити селищному голові Олексенко Ю.О. 
укласти договір на вищевказані роботи. Головному бухгалтеру Калинівської селищної 
ради Максименко В. Я. внести відповідні зміни до бюджету Калинівської селищної ради. 
Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Калинівської 
селищної ради з питань бюджету, фінансів і цін.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
проект рішення.

За дане питання голосували «за» - 16, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ; рішення № 624-39-VII приймається, додається.

7. СЛУХАЛИ: Про реконструкцію мережі водопостачання для підключення 
Калинівської амбулаторії ЗПСМ до зовнішніх мереж

Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова; Максименко В.Я. - головний бухгалтер 
селищної ради; Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, розглянувши комерційну 
пропозицію від ТОВ «ТВК «Язгилиот» за вх. №426/02-20 від 22.04.2019 року щодо 
виконання робіт по реконструкції мережі водопостачання для підключення Калинівської 
амбулаторії ЗПСМ до зовнішніх мереж, врахувавши позитивні рекомендації комісії з 
питань бюджету, фінансів і цін, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» запропонувала затвердити робочий проект «Реконструкція 
мережі водопостачання для підключення Калинівської амбулаторії ЗПСМ до зовнішніх 
мереж в смт Калинівка Васильківського району Київської області». Затвердити договір на 
виконання робіт по об’єкту «Реконструкції мережі водопостачання для підключення 
Калинівської амбулаторії ЗПСМ до зовнішніх мереж в смт Калинівка Васильківського 
району Київської області» на суму 1 485 960,00 грн. з ТОВ «ТВК «Язгилиот». Доручити 
селищному голові Олексенко Ю.О. укласти договори на вищевказані роботи, авторський 
та технічний нагляд. Головному бухгалтеру Калинівської селищної ради Максименко В. 
Я. внести відповідні зміни до бюджету Калинівської селищної ради. Контроль за 
виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Калинівської селищної ради з 
питань бюджету, фінансів і цін.

На зачитуванні сьомого питання порядку денного зал покинула депутат Чунь М.В., 
яка не взяла участі у голосуванні.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
проект рішення.

Задане питання голосували «за» - 16, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 625-39-VII приймається, додається.

8. СЛУХАЛИ: Про капітальний ремонт мережі самоплинної каналізації по вул. 
Лесі Українки

Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова; Максименко В.Я. - головний 
бухгалтер селищної ради; Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з питань бюджету, 
фінансів та цін

9



ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, розглянувши комерційну 
пропозицію від ТОВ «Будівельна компанія «Європейські стандарти»» за вх.№421/02-20 
від 18.04.2019 року щодо капітального ремонту мережі самоплинної каналізації, 
врахувавши позитивні рекомендації комісії з питань бюджету, фінансів і цін, відповідно 
до п. 43 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
запропонувала затвердити договір на капітальний ремонт ремонт мережі самоплинної 
каналізації по вул. Лесі Українки у смт Калинівка Васильківського району Київської 
області на суму 297 000,00 грн. з ТОВ «Будівельна компанія «Європейські стандарти»». 
Доручити селищному голові Олексенко Ю.О. укласти договір на вищевказані роботи. 
Головному бухгалтеру Калинівської селищної ради Максименко В. Я. внести відповідні 
зміни до бюджету Калинівської селищної ради. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Калинівської селищної ради з питань бюджету, фінансів і 
цін.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
проект рішення.

Задане питання голосували «за» - 16, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 625-39-VII приймається, додається.

9. СЛУХАЛИ: Про капітальний ремонт системи поверхневого водовідведення 
по вул. Центральна

Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова; Максименко В.Я. - головний бухгалтер 
селищної ради; Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, розглянувши комерційну 
пропозицію від ТОВ «Будівельна компанія «Європейські стандарти» за вх.№420/02-20 від 
18.04.2019 року щодо капітального ремонту системи поверхневого водовідведення, 
врахувавши позитивні рекомендації комісії з питань бюджету, фінансів і цін, відповідно 
до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», запропонувала 
затвердити договір на капітальний ремонт системи поверхневого водовідведення по 
вул. Центральна у смт Калинівка Васильківського району Київської області на суму 
298 000,00 грн. з ТОВ «Будівельна компанія «Європейські стандарти»». Доручити 
селищному голові Олексенко Ю.О. укласти договір на вищевказані роботи. Головному 
бухгалтеру Калинівської селищної ради Максименко В. Я. внести відповідні зміни до 
бюджету Калинівської селищної ради. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на постійну комісію Калинівської селищної ради з питань бюджету, фінансів і цін.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
проект рішення.

За дане питання голосували «за» - 16, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 627-39-VII приймається, додається.

В зал зайшла депутат Чунь М.В., яка в подальшому взяла участь у голосуванні.

10. СЛУХАЛИ: Про капітальний ремонт території загального користування по 
вул. Лесі Українки (благоустрій)

Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова; Максименко В.Я. - головний бухгалтер 
селищної ради; Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, розглянувши комерційну 
пропозицію від ТОВ «ТВК «Язгилиот» за вх. № 427/02-20 від 22.04.2019 року щодо 
виконання робіт з капітального ремонту території загального користування по вул. Лесі 
Українки (благоустрій), врахувавши позитивні рекомендації комісії з питань бюджету, 
фінансів і цін, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
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Україні», запропонувала затвердити робочий проект «Капітальний ремонт території 
загального користування по вул. Лесі Українки (благоустрій) в смт Калинівка 
Васильківського району Київської області». Затвердити договір на виконання робіт по 
об'єкту «Капітальний ремонт території загального користування по вул. Лесі Українки 
< благоустрій) в смт Калинівка Васильківського району Київської області» на суму 
1 437 510,00 грн. з ТОВ «ТВК «Язгилиот». Доручити селищному голові Олексенко Ю.О. 
укласти договори на вищевказані роботи, авторський та технічний нагляд. Головному 
бухгалтеру Калинівської селищної ради Максименко В. Я. внести відповідні зміни до 
бюджету Калинівської селищної ради. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на постійну комісію Калинівської селищної ради з питань бюджету, фінансів і цін.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
проект рішення.

За дане питання голосували «за» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 628-39-VII приймається, додається.

11, СЛУХАЛИ: Про реконструкцію мережі водовідведення по вул. Центральна 
- вул. Садова в смт Калинівка Васильківського району Київської області

Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова; Максименко В.Я. - головний бухгалтер 
селищної ради; Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, за рахунок залишку коштів 
субвенції з районного бюджету спеціального фонду, розглянувши комерційну пропозицію 
від ТОВ «Будівельна компанія «Європейські стандарти»» за вх.№428/02-20 від 22.04.2019 
року щодо капітального ремонту мережі водовідведення, врахувавши позитивні 
рекомендації комісії з питань бюджету, фінансів і цін, відповідно до ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», запропонувала затвердити робочий проект 
«Реконструкція мережі водовідведення по вул. Центральна - вул. Садова в смт Калинівка 
Васильківського району Київської області». Затвердити договір на виконання робіт по 
об’єкту : «Реконструкція мережі водовідведення по вул. Центральна - вул. Садова в смт 
Калинівка Васильківського району Київської області» на суму 1 493 534,00 грн. з ТОВ 
«Будівельна компанія «Європейські стандарти»». Доручити селищному голові Олексенко 
Ю.О. укласти договори на вищевказані роботи, авторський та технічний нагляд. 
Головному бухгалтеру Калинівської селищної ради Максименко В. Я. внести відповідні 
зміни до бюджету Калинівської селищної ради. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Калинівської селищної ради з питань бюджету, фінансів і 
цін.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
проект рішення.

Задане питання голосували «за» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 629-39-VII приймається, додається.

12. СЛУХАЛИ: Про поточний ремонт систем відведення дощової води по вул. 
Центральна, 61 в смт Калинівка Васильківського району Київської області

Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова; Максименко В.Я. - головний бухгалтер 
селищної ради; Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, розглянувши комерційну 
пропозицію від ТОВ «Будівельна компанія «Європейські стандарти»» за вх.№ 429/02-20 
від 22.04.2019 року щодо поточного ремонту систем відведення дощової води по 
вул. Центральна, 61 в смт Калинівка Васильківського району Київської області, 
врахувавши позитивні рекомендації комісії з питань бюджету, фінансів і цін, відповідно 
до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» запропонувала
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затвердити договір на виконання робіт з поточного ремонту систем відведення дощової 
води по вул. Центральна, 61 в смт Калинівка Васильківського району Київської області на 
суму 89 000,00 грн. з ТОВ «Будівельна компанія «Європейські стандарти»». Доручити 
селищному голові Олексенко Ю.О. укласти договір на вищевказані роботи. Головному 
бухгалтеру Калинівської селищної ради Максименко В. Я. внести відповідні зміни до 
бюджету Калинівської селищної ради. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на постійну комісію Калинівської селищної ради з питань бюджету, фінансів і цін.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
проект рішення.

За дане питання голосували «за» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 630-39-VII приймається, додається

13. СЛУХАЛИ: Про заміну ввідного кабелю на багатоквартирний будинок по 
вул. Садова, 31 у смт Калинівка Васильківського району Київської області

Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова; Максименко В.Я. - головний бухгалтер 
селищної ради; Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.

ВИСТУПИЛИ Олексенко Ю.О. - селищний голова, розглянувши комерційну 
пропозицію від КВЕП «РАЙАГРОПРОМЕНЕРГО» за вх.№414/02-20 від 17.04.2019 року 
щодо заміни ввідного кабелю, врахувавши позитивні рекомендації комісії з питань 
бюджету, фінансів і цін, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» запропонувала затвердити договір на заміну ввідного кабелю 
по вул. Садова, 31, смт Калинівка Васильківського району Київської області на суму 
8909,89 грн. з КВЕП «РАЙАГРОПРОМЕНЕРГО». Доручити селищному голові Олексенко 
Ю.О. укласти договір на вищевказані роботи. Головному бухгалтеру Калинівської 
селищної ради Максименко В. Я. внести відповідні зміни до бюджету Калинівської 
селищної ради. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
Калинівської селищної ради з питань бюджету, фінансів і цін.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
проект рішення.

Задане питання голосували «за» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 631-39-VII приймається, додається.

14. СЛУХАЛИ: Про затвердження договорів на відновлення газону на 
футбольних полях в смт Калинівка після зимового періоду

Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова; Максименко В.Я. - головний бухгалтер 
селищної ради; Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, розглянувши комерційні 
пропозиції ТОВ «ЕЛЕКТРОМАГ» за вх. №331/02-20 та № 332/02-20 від 03.04.2019 року 
щодо відновлення газону (вичісування, аерація, підживлення добривом, обробка від 
хвороб, підсів газонних трав) на футбольному полі стадіону та мініполі біля стадіону в 
смт Калинівка після зимового періоду, врахувавши позитивні рекомендації комісії з 
питань бюджету, фінансів і цін, відповідно до пп. 4 п. а. ст. 28, п.43 ч. 1 ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», запропонувала затвердити договір на 
відновлення газону футбольного поля на стадіоні в смт Калинівка Васильківського району 
Київської області після зимового періоду на суму 118 650,00 грн. з ТОВ «ЕЛЕКТРОМАГ». 
Затвердити договір на відновлення газону мініполя на стадіоні смт Калинівка 
Васильківського району Київської області після зимового періоду на суму 14 600,80 грн. з 
ТОВ «ЕЛЕКТРОМАГ». Доручити селищному голові Олексенко Ю.О. укласти договір на
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вищевказані роботи. Головному бухгалтеру Калинівської селищної ради Максименко В. 
Я. внести відповідні зміни до бюджету Калинівської селищної ради. Контроль за 
виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Калинівської селищної ради з 
питань бюджету, фінансів і цін.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
проект рішення.

За дане питання голосували «за» - 17 «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 632-39-VII приймається, додається

15. СЛУХАЛИ: Про затвердження договорів на проведення інвентаризації 
земельних ділянок

Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова; Максименко В.Я. - головний бухгалтер 
селищної ради; Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, розглянувши комерційну 
пропозицію ФОП Устинов С.Є. за вх.№430/02-20 від 22.04.2019 року щодо виготовлення 
технічної документації з землеустрою земельних ділянок - прибудинкових територій 
багатоквартирних житлових будинків в смт Калинівка, врахувавши позитивні 
рекомендації комісії з питань бюджету, фінансів і цін, відповідно до п.43 ч. 1 ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» запропонувала затвердити договори з 
ФОП Установ С.Є. на загальну суму 147 000,00 грн. на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації 21 земельної ділянки - 
прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків в смт Калинівка 
Васильківського району Київської області, а саме: по вул. Центральна, №№ 70, 72, 74, 76, 
57-А, 57-В, 57-Г, 57-Д, 57-Є, 57-Ж, 61, 63, 65, 80, 82, 84; по вул. Садова, 31; по вул. 
Лисенка, 1; по вул. Паркова, 2; по провулку Новий, 20, 22. Доручити селищному голові 
Олексенко Ю.О. укласти договори на вищевказані роботи. Головному бухгалтеру 
Калинівської селищної ради Максименко В. Я. внести відповідні зміни до бюджету 
Калинівської селищної ради. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію Калинівської селищної ради з питань бюджету, фінансів і цін.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
проект рішення.

За дане питання голосували «за» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 633-39-VII приймається, додається.

16. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення № 556-36-VII від 21.12.2018 р. 
«Про Калинівський селищний бюджет на 2019 рік»

Доповідач: Максименко В.Я. - головний бухгалтер селищної ради; Беспала Т.Г. - голова 
постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.

ВИСТУПИЛИ: Максименко В.Я. - головний бухгалтер селищної ради, врахувавши 
позитивні рекомендації постійної комісії з питань бюджету, фінансів і цін, відповідно до 
рішення Васильківської районної ради від 17.04.2019року №373-30-VII «Про передачу- 
прийняття фінансових ресурсів у вигляді міжбюджетного трансферту на 2019 рік, до 
додаткових угод про міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами від 21.12.2018 
року, згідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та 
статті 78 Бюджетного Кодексу України» запропонувала Загальний фонд за рахунок 
залишку коштів станом на 01.01.2019 року збільшити видатки в сумі 40 729,00 грн., а 
саме: КТКВК БМС 0116030 Організація благоустрою населених пунктів КЕКВ 2110 - 
33384,00 КЕКВ 2120 - 7345,00 За рахунок перевиконання дохідної частини загального 
фонду селищного бюджету за три місяці 2019 року на 192,8% збільшити доходи 
загального фонду селищного бюджету на суму 297 000,00грн. по ККД 18010400 «Податок
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на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами» на 
суму - 297 000,00грн. Відповідно збільшити видатки загального фонду селищного 
бюджету а) КТКВК БМС -0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення» КЕКВ - 2730 - 120 000,00 грн. б) КТКВК БМС - 0114082 
Інші заходи в галузі культури і мистецтва КЕКВ 2282 - 30 000,00грн. в) КТКВК БМС 
0117130 Здійснення заходів із землеустрою КЕКВ 2281- 147 000,00грн Спеціальний фонд 
За рахунок надходження коштів спеціального фонду селищного бюджету по КБК 
24170000 «Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного 
пункту» уточнити та збільшити доходи спеціального фонду селищного бюджету на суму - 
51664,00грн. За рахунок надходження коштів спеціального фонду селищного бюджету по 
КБК 33010400 «Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з 
розстроченням платежу» уточнити та збільшити доходи спеціального фонду селищного 
бюджету на суму - 203269,00грн. Та відповідно збільшити видатки на суму 254 933, а 
саме: КТКВК БМС - 0117330 Будівництво інших об’єктів комунальної власності КЕКВ 
3142 - 254933,00 грн. Внести зміни до помісячного плану асигнувань спеціального фонду 
наступним чином:

КОД КТКВК БМС КЕКВ січень травень разом
0116011 Експлуатація та технічне 
обслуговування житлового фонду

3131 -23537 -400000 -423537

0116017 Інша діяльність, пов’язана 
з експлуатацією об’єктів житлово- 
комунального господарства

3132 -745000 -745000

0116030 Організація благоустрою 
населених пунктів

3132 -62490 -62490

0117330 Будівництво інших
об’єктів комунальної власності

3142 +23537 +1207490 +1231027

Разом 1 0,00 0,00 0,00
За рахунок залишку коштів «Іншої субвенції» з районного бюджету спеціального фонду 
станом на 01.01.2019 року, враховуючи зміну цільового призначення в 2019 році, 
відповідно до додаткових угод про міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами 
від 21.12.2018 р. щодо передачі-прийняття коштів іншої субвенції в сумі 1 500 000,00 грн. 
збільшити видатки спеціального фонду селищного бюджету в сумі 1 500 000,00 грн., на 
проведення реконструкції мережі водовідведення по вул. Центральна - вул. Садова в смт 
Калинівка » по КТКВК БМС - 0117330 «Будівництво інших об’єктів комунальної 
власності» КЕКВ - 3142 - 1 500 000,00грн. Внести зміни до додатків №3,6,7 та викласти 
їх у новій редакції.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
проект рішення.

За дане питання голосували «за» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 634-39-VII приймається, додається.

17. СЛУХАЛИ: Про підготовку лота та проведення земельних торгів
Доповідач: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради; Чиж 
О.В. - голова постійної комісії з питань будівництва, архітектури, регулювання земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища
ВИСТУПИЛИ: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради, 
з метою впровадження відкритих економічних методів регулювання земельних відносин, 
стимулювання ефективного землекористування на засадах ринкової економіки, 
покращення інвестиційного клімату заслухавши інформацію селищного голови про 
проведення аукціону з продажу права оренди 3 (трьох) земельних ділянок, враховуючи 
висновки постійної комісії Калинівської селищної ради VII скликання з питань 
будівництва, архітектури, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього
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середовища (пункт 2 протоколу № 65 від 15.04.2019 року), у відповідності до пункту 34 
частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.16 Закону 
України «Про оренду землі», пп.288.5.3. п.288.5. ст..288 Податкового Кодексу України, 
ст.116, ст. 124, ст.127, ст. 134-139 Земельного Кодексу України запропонувала підготувати 
необхідну документацію та провести земельні торги з продажу права оренди земельних 
ділянок:- площею 0,6921 га, кадастровий № 3221455800:01:031:0155 по вул. 
Центральна, 59-Г, цільове призначення (03.02) для будівництва і обслуговування будівель 
закладів освітщ-площею 0,6288 га, кадастровий № 3221455800:02:002:0094 по вул. 
Пушкіна, 23/2, цільове призначення (03.02) для будівництва і обслуговування будівель 
закладів освіти;-площею 0,3206, кадастровий № 3221455800:01:037:0006 по вул. 
Центральна, 86, цільове призначення (03.03) для будівництва і обслуговування будівель 
закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги; Внести вказані земельні ділянки в 
перелік ділянок, права оренди на які виставляються на земельні торги. Укласти договір з 
виконавцем робіт на умовах фінансування підготовки лотів до проведення земельних 
торгів за свої кошти, без залучення бюджетних коштів селищної ради та провести 
земельні торги. Зареєструвати вказані земельні ділянки в державному реєстрі речових 
прав. Встановити стартовий розмір річної плати за оренду земельної ділянки 3 (три) 
відсотки від нормативної вартості грошової оцінки цієї ділянки, діючої на момент 
проведення торгів. Встановити строк оренди 25 (двадцять п’ять) років. Контроль за 
виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Калинівської селищної ради 
VII скликання з питань будівництва, архітектури, регулювання земельних відносин та 
охорони навколишнього природного середовища.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити 
даний проект рішення.

За дане питання голосували «за» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 2 
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 635-39-VII приймається, додається

18. СЛУХАЛИ: Про припинення права постійного користування земельною 
ділянкою

Доповідач: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради; 
Чиж О.В. - голова постійної комісії з питань будівництва, архітектури, регулювання 
земельних відносин та охорони навколишнього середовища

ВИСТУПИЛИ: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної 
ради, розглянувши клопотання головного лікаря комунального некомерційного 
підприємства Васильківської районної ради «Васильківський районний центр первинної 
медико-санітарної допомоги» від 11.03.2019 року за № 445 (вхідний № 258/02-20 від 
12.03.2019 року) про необхідність припинення права постійного користування земельною 
ділянкою, враховуючи висновки постійної комісії Калинівської селищної ради VII 
скликання з питань будівництва, архітектури, регулювання земельних відносин та 
охорони навколишнього середовища (пункт 3 протоколу № 65 від 15.04.2019 року), у 
відповідності до пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статті 12, 122, 141 Земельного кодексу України,
запропонувала припинити право постійного користування земельною ділянкою площею 
0,7098 га, кадастровий № 3221455800:01:037:0007, розташованою в межах смт Калинівка 
Васильківського району Київської області по вул. Центральна, 86, за згодою користувача.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
проект рішення.

За дане питання голосували «за» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
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ВИРІШИЛИ: рішення № 636-39-VII приймається, додається

19. СЛУХАЛИ: Про передачу в постійне користування земельної ділянки 
Доповідач: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради; Чиж 
О.В. - голова постійної комісії з питань будівництва, архітектури, регулювання земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища

ВИСТУПИЛИ: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної 
ради, розглянувши клопотання головного лікаря комунального некомерційного 
підприємства Васильківської районної ради «Васильківський районний центр первинної 
медико-санітарної допомоги» від 11.03.2019 року за № 445 (вхідний № 258/02-20 від 
12.03.2019 року) про передачу в постійне користування земельної ділянки, на якій 
планується будівництво медичної амбулаторії, враховуючи висновки постійної комісії 
Калинівської селищної ради VII скликання з питань будівництва, архітектури, 
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (пункт 4 
протоколу № 65 від 15.04.2019 року), у відповідності до пункту 34 частини 1 статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 12, 92, 122 Земельного 
кодексу України, запропонувала передати комунальному некомерційному підприємству 
Васильківської районної ради «Васильківський районний центр первинної медико- 
санітарної допомоги» (КНП «Васильківський РЦПМСД») в постійне користування 
земельну ділянку площею 0,1604 га, кадастровий № 3221455800:01:037:0004, для 
будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної 
допомоги (03.03) в межах смт Калинівка Васильківського району Київської області по вул. 
Центральна, 86. Право постійного користування землею зареєструвати згідно чинного 
законодавства.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
проект рішення.

За дане питання голосували «за» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 637-39-VII приймається, додається

20. СЛУХАЛИ: Про дозвіл на виготовлення проекту відведення у власність 
земельних ділянок

Доповідач: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради; 
Чиж О.В. - голова постійної комісії з питань будівництва, архітектури, регулювання 
земельних відносин та охорони навколишнього середовища

ВИСТУПИЛИ: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної 
ради, розглянувши заяви громадян про надання дозволу на виготовлення проекту 
відведення у власність земельних ділянок для будівництва та обслуговування 
індивідуального житлового будинку, господарських будівель і споруд, для 
індивідуального гаражного будівництва в межах смт Калинівка Васильківського району 
Київської області, враховуючи висновки постійної комісії Калинівської селищної ради VII 
скликання з питань будівництва, архітектури, регулювання земельних відносин та 
охорони навколишнього середовища (пункт 6 протоколу № 65 від 15.04.2019 року та 
пункт 5 протоколу 66 від 23.04.2019 року), у відповідності до пункту 34 частини 1 статті 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 12, 40, 116, 118, 121, 
розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України, статті 21 Закону України 
«Про державний земельний кадастр», запропонувала земельні ділянки, передбачені до 
відведення у власність громадянам згідно списку: Жинжа Микола Павлович, Мойсеєнко 
Олена Василівна, Коваленко Олена Григорівна, Кучеренко Олександр Іванович, Скрипач 
Олена Михайлівна, Добитіна Оксана Миколаївна, Бібік Ірина Станіславвна, Самойленко 
Світлана Іванівна, Кобрина Поліна Яківна, Серегіна Тамара Федорівна, Монаков Юрій
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Павлович, Линець Оксана Василівна, Слюсаренко Микола Іванович, Крижановська 
Наталія Анатоліївна, Когут Ніна Олександрівна, Савченко Лариса Михайлівна, Сігаєв 
Віталій Васильович, Сігаєва Людмила Миколаївна, Сігаєв В'ячеслав Віталійович (додаток 
№ 1) віднести до земель запасу комунальної власності Калинівської селищної ради 
Васильківського району Київської області з цільовим призначенням: землі житлової та 
громадської забудови. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок, розташованих в межах смт Калинівка Васильківського 
району Київської області, громадянам згідно списку (Додаток № 1). Площі земельних 
ділянок уточнити проектом.Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність замовити у суб’єктів господарювання, що є виконавцями 
робіт із землеустрою згідно чинного законодавства, у строк, що обумовлюється угодою 
сторін. Розроблений та погоджений в установленому порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки подати на розгляд і затвердження сесії селищної ради. 
Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію Калинівської селищної ради 
VII скликання з питань будівництва, архітектури, регулювання земельних відносин та 
охорони навколишнього середовища.

На зачитуванні двадцятого питання порядку денного із залу засідань вийшла депутат Чунь 
М.В., яка не брала участі у голосуванні.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
проект рішення.

За дане питання голосували «за» - 16, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються. 
ВИРІШИЛИ: рішення № 638-39-VII приймається, додається

В зал зайшла депутат Чунь М.В., яка взяла участь у голосуванні.

21. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельних ділянок
Доповідач: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради; 

Чиж О.В. - голова постійної комісії з питань будівництва, архітектури, регулювання 
земельних відносин та охорони навколишнього середовища

ВИСТУПИЛИ: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної 
ради, розглянувши заяви громадян про передачу їм у власність земельних ділянок, витяги 
з Державного земельного кадастру про земельні ділянки, проекти землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у власність, технічні документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, враховуючи висновки постійної 
комісії Калинівської селищної ради VII скликання з питань будівництва, архітектури, 
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (пункт 7 
протоколу № 65 від 15.04.2019 року), у відповідності до п. 34 ч.І ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу 
України, запропонувала затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, виготовлену ФОП Юркевич В.А. 
Передати Костюченку Володимиру Валерійовичу у власність земельну ділянку площею 
0,0325 га, кадастровий № 3221455800:01:035:0019, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (02.01) в межах смт Калинівка 
Васильківського району Київської області по вул. Паркова, 34. Попередити Костюченка 
В.В. про те, що: Право власності на земельну ділянку виникає з моменту його державної 
реєстрації; Громадяни зобов’язані справляти плату за землю відповідно до положень 
Податкового кодексу України. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
постійно діючу комісію Калинівської селищної ради VII скликання з питань будівництва, 
архітектури, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища.
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ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
проект рішення.

За дане питання голосували «за» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 639-39-VII приймається, додається

22. СЛУХАЛИ: Про дозвіл на виготовлення детального плану території
Доповідач: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради; 

Чиж О.В. - голова постійної комісії з питань будівництва, архітектури, регулювання 
земельних відносин та охорони навколишнього середовища

ВИСТУПИЛИ: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної 
ради, розглянувши заяву Гирич Т.В. від 27.03.2019 року за № 89/02-18 про надання 
дозволу на розробку містобудівної документації - детального плану території, 
враховуючи відповідність намірів до вимог генплану, враховуючи висновок постійної 
комісії Калинівської селищної ради VII скликання з питань будівництва, архітектури, 
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (пункт 8 
протоколу № 65 від 15.03.2019 року) у відповідності до ст. 19, 58, 142, 144 Конституції 
України, пункту 42 частини 1 статті 26, ст. 31 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статті 12 Земельного кодексу України, статті 16, 19 Закону 
України «Про регулювання містобудівної діяльності», розділу VI ст. 29-31 Закону України 
«Про архітектурну діяльність» та із дотриманням засад запобігання і протидії корупції і 
наказу Мінрегіону від 16.11.2011 року № 290 «Про затвердження Порядку розроблення 
містобудівної документації», ДБН Б. 1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану 
території», запропонувала дати дозвіл Гирич Тетяні Володимирівні на виготовлення 
містобудівної документації - детального плану території формування ділянки для 
будівництва офісно-складського, ремонтно-виробничого приміщення з визначенням 
містобудівних умов і обмежень на земельну ділянку площею по 1,0005 га, кадастровий 
№ 3221455800:07:003:0047, в межах смт Калинівка по вул. Залізнична, 160. Зобов’язати 
заявника оповістити через засоби масової інформації про початок розробки детального 
плану. Встановити строк подання пропозицій по розробці ДПТ один місяць з дня 
опублікування оголошення. Дозволити заявнику укласти договір на розробку 
містобудівної документації з розробником детального плану території. Розроблений 
детальний план територій подати на розгляд і затвердження сесії селищної ради. Контроль 
за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Калинівської селищної ради 
VII скликання з питань будівництва, архітектури, регулювання земельних відносин та 
охорони навколишнього середовища.

II
ВИСТУПИЛИ: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної 

ради, розглянувши заяву директора ТОВ «КРІСТАЛ БЕТТА ГРУП» від 23.04.2019 року за 
№ 436/02-20 про надання дозволу на розробку містобудівної документації - детального 
плану території, враховуючи відповідність намірів до вимог генплану, враховуючи 
висновок постійної комісії Калинівської селищної ради VII скликання з питань 
будівництва, архітектури, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 
середовища (пункт 2 протоколу № 67 від 25.04.2019 року) у відповідності до ст. 19, 58, 
142, 144 Конституції України, пункту 42 частини 1 статті 26, ст. 31 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статті 12 Земельного кодексу України, статті 16, 19 
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», розділу VI ст. 29-31 Закону 
України «Про архітектурну діяльність» та із дотриманням засад запобігання і протидії 
корупції і наказу Мінрегіону від 16.11.2011 року № 290 «Про затвердження Порядку 
розроблення містобудівної документації», ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального 
плану території», запропонувала дати дозвіл ТОВ «КРІСТАЛ БЕТТА ГРУП» на
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виготовлення містобудівної документації - детального плану території формування 
виробничої території з будівництвом складу цементу та розміщення силосних споруд з 
визначенням меж благоустрою, формування вулично-дорожньої мережі та під’їзних 
шляхів на належній та прилеглій території на земельній ділянці площею по 1,0972 га, 
кадастровий № 3221455800:07:003:0037, в межах смт Калинівка по вул. Залізнична, 170. 
Зобов’язати заявника оповістити через засоби масової інформації про початок розробки 
детального плану. Встановити строк подання пропозицій по розробці ДПТ один місяць з 
дня опублікування оголошення. Дозволити заявнику укласти договір на розробку 
містобудівної документації з розробником детального плану території. Розроблений 
детальний план територій подати на розгляд і затвердження сесії селищної ради. Контроль 
за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Калинівської селищної ради 
VII скликання з питань будівництва, архітектури, регулювання земельних відносин та 
охорони навколишнього середовища.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
проект рішення.

За дане питання голосували «за» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 640-39-VII приймається, додається 

Питання порядку денного вичерпані.

23. СЛУХАЛИ: Про затвердження детального плану території
Доповідач: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради; 

Чиж О.В. - голова постійної комісії з питань будівництва, архітектури, регулювання 
земельних відносин та охорони навколишнього середовища

ВИСТУПИЛИ: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної 
ради, розглянувши заяву Прохоренко О.О. від 08.04.2019 року за № 103/02-18 щодо 
затвердження ДПТ, проект детального плану території щодо будівництва та 
обслуговування об’єкта дорожнього сервісу - автозаправочного комплексу з газовим 
заправ очним модулем та магазином-операторної по вул. Залізнична, в смт Калинівка 
Васильківського району Київської області, розроблений ФОП Сисков Вадим Євгенович, 
враховуючи висновки постійної комісії Калинівської селищної ради VII скликання з 
питань будівництва, архітектури, регулювання земельних відносин та охорони 
навколишнього середовища (пункт 9 протоколу № 65 від 15.04.2019 р.), у відповідності до 
пункту 36 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
статті 12 Земельного кодексу України, статті 16 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», запропонувала затвердити детальний план території для 
будівництва та обслуговування об’єкта дорожнього сервісу - автозаправочного комплексу 
з газовим заправочним модулем та магазином- операторної по вул. Залізничній в смт 
Калинівка Васильківського району Київської області, розроблений на земельну ділянку 
площею 0,1379 га, кадастровий № 3221455800:02:028:0001.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
проект рішення.

За дане питання голосували «за» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 641-39-VII приймається, додається

24. СЛУХАЛИ: Про розірвання договору суборенди земельної ділянки
Доповідач: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради; 

Чиж О.В. - голова постійної комісії з питань будівництва, архітектури, регулювання 
земельних відносин та охорони навколишнього середовища

І
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ВИСТУПИЛИ: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради, 
розглянувши заяви Жинжи Миколи Павловича від 23.04.2019 року за № 142/02-18 та 
Васильчука Сергія Дмитровича від 23.04.2019 року за № 143/02-18 про розірвання 
договору суборенди землі, укладеного між заявниками, враховуючи висновки постійної 
комісії Калинівської селищної ради VII скликання з питань будівництва, архітектури, 
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (пункт 1 
протоколу № 66 від 23.04.2019 р.), у відповідності до пункту 36 частини 1 статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 12 Земельного кодексу України, 
статті 30, 31 Закону України «Про оренду землі», запропонувала розірвати договір 
суборенди земельної ділянки, кадастровий № 3221455800:01:010:0007, площею 0,15 га, 
розташованої в межах смт Калинівка Васильківського району Київської області по вулиці 
Центральна, 57, укладений між Жинжою Миколою Павловичем та Васильчуком Сергієм 
Дмитровичем, посвідчений І.Б. Леончук - приватним нотаріусом Васильківського 
районного нотаріального округу Київської області 12.10.2018 року за № 1361, за 
взаємною згодою обох сторін.

II

ВИСТУПИЛИ: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної 
ради Розглянувши заяви Яковенко Павліни Олександрівни від 23.04.2019 року за № 
146/02-18 та Васильчука Сергія Дмитровича від 23.04.2019 року за № 147/02-18 про 
розірвання договору суборенди землі, укладеного між заявниками, враховуючи висновки 
постійної комісії Калинівської селищної ради VII скликання з питань будівництва, 
архітектури, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища 
(пункт 1 протоколу № 66 від 23.04.2019 р.), у відповідності до пункту 36 частини 1 статті 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 12 Земельного кодексу 
України, статті ЗО, 31 Закону України «Про оренду землі», запропонувала розірвати 
договір суборенди земельної ділянки, кадастровий № 3221455800:01:010:0084, площею 
0,093 га, розташованої в межах смт Калинівка Васильківського району Київської області 
по вулиці Центральна, 57, укладений між Яковенко Павліною Олександрівною та 
Васильчуком Сергієм Дмитровичем, посвідчений Є.В. Тернюк - приватним нотаріусом 
Васильківського районного нотаріального округу Київської області 04.05.2018 року за № 
900, за взаємною згодою обох сторін.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
проект рішення.

За дане питання голосували «за» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 642-39-VII приймається, додається

25. СЛУХАЛИ: Про розірвання договору оренди земельної ділянки
Доповідач: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради; 

Чиж О.В. - голова постійної комісії з питань будівництва, архітектури, регулювання 
земельних відносин та охорони навколишнього середовища

І
ВИСТУПИЛИ: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної 

ради, розглянувши заяву Жинжи Миколи Павловича від 23.04.2019 року за № 141/02-18 
про розірвання договору оренди землі, укладеного між заявником та Калинівською 
селищною радою, враховуючи висновки постійної комісії Калинівської селищної ради 
VII скликання з питань будівництва, архітектури, регулювання земельних відносин та 
охорони навколишнього середовища (пункт 2 протоколу № 66 від 23.04.2019 р.), у
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відповідності до пункту 36 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статті 12 Земельного кодексу України, статті 31 Закону 
України «Про оренду землі запропонувала розірвати договір оренди земельної ділянки, 
кадастровий № 3221455800:01:010:0007, площею 0,15 га, розташованої в межах смт 
Калинівка Васильківського району Київської області по вулиці Центральна, 57, укладений 
між Жинжою Миколою Павловичем та Калинівською селищною радою 26.07.2004 року, 
зареєстрований в Книзі записів державної реєстрації договорів оренди за № 2210 від 
02.08.2004, за взаємною згодою обох сторін та в зв’язку з відчуженням нерухомості, що 
знаходиться на вказаній ділянці. Розірвати додатковий договір до договору оренди 
земельної ділянки, кадастровий № 3221455800:01:010:0007, площею 0,15 га, розташованої 
в межах смт Калинівка Васильківського району Київської області по вулиці Центральна, 
57, укладений між Жинжою Миколою Павловичем та Калинівською селищною радою
11.10.2010 року, зареєстрований Васильківським відділом Київської філії центру ДЗК від
22.12.2010 року за № 041094100510, за взаємною згодою обох сторін та в зв’язку з 
відчуженням нерухомості, що знаходиться на вказаній ділянці.

II
ВИСТУПИЛИ: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної 

ради, розглянувши заяву Васильчука Сергія Дмитровича від 23.04.2019 року за № 144/02- 
18 про розірвання договору оренди землі, укладеного між заявником та Калинівською 
селищною радою, враховуючи висновки постійної комісії Калинівської селищної ради 
VII скликання з питань будівництва, архітектури, регулювання земельних відносин та 
охорони навколишнього середовища (пункт 2 протоколу № 66 від 23.04.2019 р.), у 
відповідності до пункту 36 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статті 12 Земельного кодексу України, статті 31 Закону 
України «Про оренду землі», запропонувала розірвати договір оренди земельної ділянки, 
кадастровий № 3221455800:01:010:0037, площею 0,48 га, розташованої в межах смт 
Калинівка Васильківського району Київської області по вулиці Центральна, 57, укладений 
між Васильчуком Сергієм Дмитровичем та Калинівською селищною радою, посвідчений 
Є.В. Тернюк - приватним нотаріусом Васильківського районного нотаріального округу 
Київської області 02.04.2019 року за №479, за взаємною згодою обох сторін та в зв’язку з 
відчуженням нерухомості, що знаходиться на вказаній ділянці.

III
ВИСТУПИЛИ: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної 

ради, розглянувши заяву Яковенко Павліни Олександрівни від 23.04.2019 року за № 
145/02-18 про розірвання договору оренди землі, укладеного між заявником та 
Калинівською селищною радою, враховуючи висновки постійної комісії Калинівської 
селищної ради VII скликання з питань будівництва, архітектури, регулювання земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища (пункт 2 протоколу № 66 від 23.04.2019 
р.), у відповідності до пункту 36 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статті 12 Земельного кодексу України, статті 31 Закону 
України «Про оренду землі», запропонувала розірвати договір оренди земельної ділянки, 
кадастровий № 3221455800:01:010:0084, площею 0,093 га, розташованої в межах смт 
Калинівка Васильківського району Київської області по вулиці Центральна, 57, укладений 
між Яковенко Павліною Олександрівною та Калинівською селищною радою, посвідчений 
Є.В. Тернюк - приватним нотаріусом Васильківського районного нотаріального округу 
Київської області 16.09.2014 року за № 1157, за взаємною згодою обох сторін та в зв’язку 
з відчуженням нерухомості, що знаходиться на вказаній ділянці.

ВИСТУПИЛИ; Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
проект рішення.

За дане питання голосували «за» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 0
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Результата поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 643-39-VII приймається, додається

26. СЛУХАЛИ: Про передачу в оренду земельної ділянки
Доповідач: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради; 

Чиж О.В. - голова постійної комісії з питань будівництва, архітектури, регулювання 
земельних відносин та охорони навколишнього середовища

I
ВИСТУПИЛИ: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної 

ради, розглянувши заяву ТОВ «Будівельна компанія «КАЛИНА ТАУН» від 23.04.2019 за 
№ 439/02-20 про передачу в оренду земельної ділянки, договір купівлі-продажу будівлі, 
посвідчений І.Б. Леончук - приватним нотаріусом Васильківського районного 
нотаріального округу 22.04.2019 року за № 626, враховуючи висновок постійної комісії 
Калинівської селищної ради VII скликання з питань будівництва, архітектури, 
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (пункт З 
протоколу № 66 від 23.04.2019 р), у відповідності до пункту 34 частини 1 статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 93, 96, 123, 124, 125, 126 
Земельного кодексу України, статті 21 Закону України «Про оренду землі», запропонувала 
передати ТОВ «Будівельна компанія «КАЛИНА ТАУН» в оренду строком на 49 (сорок 
дев’ять) років земельну ділянку площею 0,15 га, кадастровий № 3221455800:01:010:0007 
для будівництва і обслуговування багатоквартирного будинку (02.03) в межах смт 
Калинівка Васильківського району Київської області по вулиці Центральна. Встановити 
річну орендну плату в розмірі 5 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки з 
подальшим врахуванням щорічної індексації та уточнення грошової оцінки. Орендну 
плату сплачувати на розрахунковий рахунок Калинівської селищної ради помісячно, 
протягом десяти днів, наступних за звітним періодом. В разі несвоєчасної сплати орендної 
плати встановити розмір пені 0,3% від суми недоїмки за кожний день прострочення 
платежу на користь орендодавця. Доручити селищному голові укласти відповідний 
договір оренди земельної ділянки згідно чинного законодавства.

II
ВИСТУПИЛИ: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної 

ради, розглянувши заяву ТОВ «Будівельна компанія «КАЛИНА ТАУН» від 23.04.2019 за 
№ 440/02-20 про передачу в оренду земельної ділянки, договір купівлі-продажу будівлі, 
посвідчений І.Б. Леончук - приватним нотаріусом Васильківського районного 
нотаріального округу 22.04.2019 року за № 623, враховуючи висновок постійної комісії 
Калинівської селищної ради VII скликання з питань будівництва, архітектури, 
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (пункт З 
протоколу № 66 від 23.04.2019 р), у відповідності до пункту 34 частини 1 статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 93, 96, 123, 124, 125, 126 
Земельного кодексу України, статті 21 Закону України «Про оренду землі», запропонувала 
передати в оренду ТОВ «Будівельна компанія «КАЛИНА ТАУН» строком на 49 (сорок 
дев’ять) років земельну ділянку площею 0,48 га, кадастровий № 3221455800:01:010:0037 
для будівництва і обслуговування багатоквартирного будинку (02.03) в межах смт 
Калинівка Васильківського району Київської області по вулиці Центральна. Встановити 
річну орендну плату в розмірі 5 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки з 
подальшим врахуванням щорічної індексації та уточнення грошової оцінки. Орендну 
плату сплачувати на розрахунковий рахунок Калинівської селищної ради помісячно, 
протягом десяти днів, наступних за звітним періодом. В разі несвоєчасної сплати орендної 
плати встановити розмір пені 0,3% від суми недоїмки за кожний день прострочення 
платежу на користь орендодавця. Доручити селищному голові укласти відповідний 
договір оренди земельної ділянки згідно чинного законодавства.
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Ill
ВИСТУПИЛИ: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної 

ради, розглянувши заяву ПП «ОІС» від 23.04.2019 за № 441/02-20 про передачу в оренду 
земельної ділянки, договір купівлі-продажу об’єкту незавершеного будівництва, 
посвідчений І.Б. Леончук - приватним нотаріусом Васильківського районного 
нотаріального округу 22.04.2019 року за № 629, враховуючи висновок постійної комісії 
Калинівської селищної ради VII скликання з питань будівництва, архітектури, 
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (пункт З 
протоколу № 66 від 23.04.2019 р), у відповідності до пункту 34 частини 1 статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 93, 96, 123, 124, 125, 126 
Земельного кодексу України, статті 21 Закону України «Про оренду землі», запропонувала 

передати приватному підприємству «ОІС» в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років 
земельну ділянку площею 0,093га, кадастровий № 3221455800:01:010:0084 для 
будівництва і обслуговування будівель торгівлі (03.07) в межах смт Калинівка 
Васильківського району Київської області по вулиці Центральна 57/9. Встановити річну 
орендну плату в розмірі 5 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки з 
подальшим врахуванням щорічної індексації та уточнення грошової оцінки. Орендну 
плату сплачувати на розрахунковий рахунок Калинівської селищної ради помісячно, 
протягом десяти днів, наступних за звітним періодом. В разі несвоєчасної сплати орендної 
плати встановити розмір пені 0,3% від суми недоїмки за кожний день прострочення 
платежу на користь орендодавця. Доручити селищному голові укласти відповідний 
договір оренди земельної ділянки згідно чинного законодавства.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
проект рішення.

Задане питання голосували «за» - 16, «проти» - 0, «утрималось» - 1
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 644-39-VII приймається, додається

27. СЛУХАЛИ: Про дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 
Доповідач: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради; 

Чиж О.В. - голова постійної комісії з питань будівництва, архітектури, регулювання 
земельних відносин та охорони навколишнього середовища

ВИСТУПИЛИ: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник 
селищної ради, розглянувши заяву Васильчука С.Д. від 23.04.2019 року за № 148/02-18 
про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу 
орендованої заявником земельної ділянки, враховуючи висновки постійної комісії 
Калинівської селищної ради VII скликання з питань будівництва, архітектури, 
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (пункт 4 
протоколу № 66 від 23.04.2019 року), у відповідності до пункту 34 частини 1 статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 12, 122 Земельного 
кодексу України, ст. 25 Закону України «Про землеустрій», запропонувала дозволити 
Васильчуку Сергію Дмитровичу виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки площею 0,3865 га, кадастровий № 
3221455800:01:010:0049, розташованої в межах смт Калинівка Васильківського району 
Київської області по вул. Центральна, 57, на 2 (дві) ділянки.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
проект рішення.

За дане питання голосували «за» - 16, «проти» - 0, «утрималось» - 1
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Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 645-39-VII приймається, додається

28. СЛУХАЛИ: Про проведення інвентаризації земельної ділянки
Доповідач: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради; 

Чиж О.В. - голова постійної комісії з питань будівництва, архітектури, регулювання 
земельних відносин та охорони навколишнього середовища

ВИСТУПИЛИ: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної 
ради, заслухавши інформацію селищного голови щодо проведення інвентаризації 
земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти комунальної власності, а саме будівля 
ЦНАПу, адмінбудівля селищної ради та Будинок культури , враховуючи висновки 
постійної комісії Калинівської селищної ради VII скликання з питань будівництва, 
архітектури, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища 
(пункт 1 протоколу № 67 від 25.04.2019 року), у відповідності до пункту 36 частини 1 
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 12 Земельного 
кодексу України, статті 35, 57 Закону України «Про землеустрій», запропонувала 
провести інвентаризацію земельних ділянок в кількості 3 (три) штуки розташованих в 
межах смт Калинівка Васильківського району Київської області: - по вул. Центральна, 57 
для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого 
самоврядування (нежитлова будівля, адмінбудівля селищної ради) (03.01); - по вул. 
Центральна, 57/3 для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та 
місцевого самоврядування (нежитлова будівля, будівля ЦНАП) (03.01) - по вул. 
Центральна, 57-Л для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно- 
просвітницького обслуговування (Будинок культури) (03.05). Замовити виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації вказаних земельних ділянок, 
розташованих в межах смт Калинівка Васильківського району Київської області: Готову 
технічну документацію подати на розгляд і затвердження сесії селищної ради.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
проект рішення.

За дане питання голосували «за» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 646-39-VII приймається, додається

Питання порядку денного вичерпані.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, про те, що питання порядку 
денного вичерпані, хто за те, щоб закрити засідання тридцять дев’ятої позачергової сесії 
VII скликання?

За дану пропозицію голосували « ти^> - 0, «утрималось» - 0.

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА Ю.О. ОЛЕКСЕНКО
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