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ПРОТОКОЛ
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47 сесії VII скликання
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смт Калинівка

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

22 депутати
19 депутатів 
З депутатів
Олексенко Ю.О.

В залі присутні ГО «Право та захист Васильківщини» та інші жителі селища. З 
самого початку сесії і в продовж неї, члени ГО заважали роботі депутатів, маючи 
намір зірвати сесію. Недружелюбно налаштовані представники ГО в агресивній 
формі ставили селищному голові та депутатам свої незрозумілі умови та вимоги. 
Селищний голова неодноразово заспокоювала агресивно настроєних чоловіків. 
Також в залі присутня голова села Здорівка Кобзар О.М., яка повідомила про те що 
дана сесія не повинна відбутись оскільки питання порядку денного щодо 
генерального плану смт Калинівка не відповідають інтересам села Здорівка.

На порядок денний сорок сьомої позачергової сесії VII скликання виносяться наступні 
питання:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету за 2019 рік
Доповідач: Максименко В.Я. - головний бухгалтер селищної ради.,. Беспала Т.Г. - 

голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.
2. Про передачу субвенції до районного бюджету Васильківського району на 

2020 рік
Доповідач: Максименко В.Я. - головний бухгалтер селищної ради. Беспала Т.Г. - 

голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.
3. Про затвердження договору на придбання світлодіодних фігур «Серце» та 

«Дерево з серцем» для смт Калинівка
Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова; Беспала Т.Г. - голова постійної 

комісії з питань бюджету, фінансів та цін.
4. Про затвердження договору на ремонт насоса КНС DMT по вулиці Садовій
Доповідач: Дмитренко С.В. - директор КП «Калинівкаблагоустрій», Беспала Т.Г. - 

голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.
5. Про затвердження договору на поточний ремонт водогону по вул. 

Центральна.
Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова; Беспала Т.Г. - голова постійної



о

комісії з питань бюджету, фінансів та цін, Дмитренко С.В. - директор КП 
«Калинівкаблагоу стрій»,

6. Про затвердження договору на виконання робіт по поточному ремонту 
дорожнього покриття.

Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова; Беспала Т.Г. - голова постійної 
комісії з питань бюджету, фінансів та цін.

7. Про затвердження договору на придбання металевої огорожі.
Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова; Беспала Т.Г. - голова постійної 

комісії з питань бюджету, фінансів та цін.
8. Про внесення змін до рішення № 719-44-VII від 11 жовтня 2019 року «Про 

затвердження договору на проведення капітального ремонту мереж вуличного 
освітлення»

Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова; Беспала Т.Г. - голова постійної 
комісії з питань бюджету, фінансів та цін.

9. Про затвердження договору на придбання металевих дверей.
Доповідач: Дмитренко С.В. - директор КП «Калинівкаблагоустрій», Беспала Т.Г. - 

голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.
10. Про затвердження договору на придбання запчастин для ЗІЛ 130.
Доповідач: Дмитренко С.В. - директор КП «Калинівкаблагоустрій», Беспала Т.Г. - 

голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.
11. Про затвердження договору на придбання зупинки громадського транспорту.
Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова; Беспала Т.Г. - голова постійної 

комісії з питань бюджету, фінансів та цін.
12. 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.
13. Про затвердження договору на капітальний ремонт дорожнього покриття
Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова; Беспала Т.Г. - голова постійної 

комісії з питань бюджету, фінансів та цін.
14. Про затвердження договору на розробку проектно-кошторисної документації 

(послуги з інженерного проектування) спортивного майданчика.
Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова; Беспала Т.Г. - голова постійної 

комісії з питань бюджету, фінансів та цін.
15. Про затвердження проекту «Внесення змін до генерального плану смт 

Калинівка»
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

16. Про виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення (змін) меж 
Калинівської селищної ради та встановлення меж населеного пункту Калинівка 
Васильківського району Київської області.

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

17. Про проведення інвентаризації земельних ділянок комунальної власності
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 виготовлення ДПТ
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

4



•
19. Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність
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 передачу у приватну 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

21. 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

22. Про дозвіл на виготовлення проекту відведення 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

23. Про дозвіл на передачу в суборенду 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

24. Про дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, конфігурація якої змінюється.

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 внесення змін до договору оренди землі
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  затвердження договору на послуги по виготовленню містобудівної 
документації місцевого рівня, а саме детального плану території: «Формування 
житлової та громадської забудови з закладом дошкільної освіти, з проведенням 
комплексного благоустрою прилеглої території в селищі Калинівка»

Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова; Беспала Т.Г. - голова постійної 
комісії з питань бюджету, фінансів та цін.

27. Про затвердження договору на розробку проекту землеустрою щодо 
встановлення (зміни) меж селища Калинівка.

Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова; Беспала Т.Г. - голова постійної 
комісії з питань бюджету, фінансів та цін.

Олексенко Ю.О. - селищний голова, повідомила що питання:
15. Про затвердження проекту «Внесення змін до генерального плану смт Калинівка»
16. Про виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення (змін) меж Калинівської 
селищної ради та встановлення меж населеного пункту Калинівка Васильківського району 
Київської області.
27. Про затвердження договору на розробку проекту землеустрою щодо встановлення 
( зміни) меж селища Калинівка.
будуть перенесені на друге пленарне засідання та розглядатимуться 14,02.2019 року

запропонувала прийняти порядок денний за основу, згідно з розпорядженням № 13 від 
11.02.2020 року про скликання сесії.
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Олексенко Ю.О. - селищний голова: - « у кого є доповнення до порядку денного?»

Доповнення: Голова села Здорівка Кобзар О.М. повідомила про негативне ставлення до 
розгляду питань що стосуються генерального плану смт Калинівка.

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 затвердження звіту про виконання селищного бюджету смт 
Калинівка за 2019 рік

Доповідач: Максименко В.Я. про розгляд звіту «Про виконання селищного бюджету 
за 2019 рік»
ВИСТУПИЛИ: Максименко В.Я., відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», та пункту 8 статті 78 Бюджетного 
Кодексу України, запропонувала затвердити доходи селищного бюджету за 2019 рік по 
загальному фонду в сумі 46 225 723,86 грн. по спеціальному фонду 3 155 605,73. 
Затвердити видатки селищного бюджету за 2019 рік по загальному фонду в сумі 
17 707 275,64 грн. та видатки спеціального фонду 25 082 673,42.

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

За дане питання голосували «за» - 13, «проти» - 0, «утрималось» - 4
Результати поіменного голосування додаються. 
ВИРІШИЛИ: рішення № 772-47-VII приймається, додається.

2. СЛУХАЛИ: Про передачу субвенції до районного бюджету Васильківського 
району на 2020 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, керуючись 
п.27 ч.І ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» п 4. ч.2 ст. 101 
Бюджетного кодексу України, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної 
комісії з питань бюджету, фінансів і цін, запропонувала за рахунок залишку коштів по 
загальному фонду селищного бюджету станом на 01.01.2020 р. передати до районного 
бюджету Васильківського району на 2020 рік іншу субвенцію у сумі - 860 383,00 (вісімсот 
шістдесят тисяч триста вісімдесят три гривні 00 копійок) Збільшити видатки по КПКВК 
БМС 0119770 /Інші субвенції з місцевого бюджету/ КЕКВ 2620 /поточні трансферти 
органам державного управління інших рівнів/ у сумі 449 305,00 грн.(чотириста сорок 
дев'ять тисяч триста п’ять гривень 00 копійок), а саме: на придбання музичних 
інструментів для КЗВРР «Калинівська ДШМ» на суму 34 318,00грн.(тридцять чотири 
тисячі триста вісімнадцять гривень); на поточний ремонт стін актової зали, кабінетів 
комп’ютерних технологій та рукоділля для Калинівської філії ЦДЮТ на суму 30 000,00 
грн. (тридцять тисяч гривень 00 копійок); на придбання супутніх товарів для 
Калинівського ДНЗ «Весняночка» на суму 195 367,00грн. (сто дев’яносто п’ять тисяч 
триста шістдесят сім гривень 00 копійок); на поточний ремонт зовнішнього освітлення 
для Калинівського НВК №1 у сумі - 63 000,00 грн.(шістдесят три тисячі гривень 00 
копійок); на придбання лінолеуму в кабінет інформатики для Калинівського НВК №1 на 
суму 16 400,00 грн.;придбання трьох дверей (вхідні - 2шт, в спортивний зал - 1 шт.) для 
Калинівського НВК №1 на суму - 10 220,00 грн.; на поточний ремонт приміщень для 
Калинівського ЗОНІ №2 у сумі - 100 000,00 грн.(сто тисяч гривень 00 копійок);3більшити 
видатки по КПКВК БМС 0119770 /Інші субвенції з місцевого бюджету КЕКВ 3220



Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» у сумі 411 078,00 
грн.(чотириста одинадцять тисяч сімдесят вісім гривень 00 копійок), з них:а) для 
виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію приміщень 
Калинівської ЗОШ№2 (прибудову дошкільного відділення 2 групи) в сумі 198 000,00 грн. 
і сто дев’яносто вісім тисяч гривень 00 копійок)г) на придбання ноутбука в кількості 1 шт. 
та МФУ в кількості Зшт. для Калинівської амбулаторії ЗПСМ на суму 39 350,00грн. 
тридцять дев’ять тисяч триста п’ятдесят гривень 00 копійок)б) на придбання музичної 

апаратури та музичної колонки для Калинівського НВК №1 на суму 77 080,00 грн. 
(сімдесят сім тисяч вісімдесят гривень 00 копійок); а) на придбання музичних 
інструментів для КЗВРР «Калинівська ДШМ» на суму 96 648,00грн.(дев’яносто шість 
тисяч шістсот сорок вісім гривень 00 копійок)4. Установити профіцит загального фонду в 
сумі 411 078,00 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із 
загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку).5. Установити дефіцит 
спеціального фонду селищного бюджету в сумі:411 078,00грн., джерелом покриття якого 
визначити надходження коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету 
розвитку) Затвердити текст угод та договору про передачу фінансових ресурсів у вигляді 
міжбюджетного трансферту з Калинівського селищного бюджету районному бюджету 
Васильківського району на 2020 рік.
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 № 773-47-VII приймається, додається.

ВСПУХАЛИ: . Про затвердження договору на придбання світлодіодних фігур 
Серце» та «Дерево з серцем» для смт Калинівка

Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова; Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з 
питань бюджету, фінансів та цін.
ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, розглянувши комерційну 
пропозицію ПП «Ялинка України» щодо виготовлення світлодіодних фігур «Серце» та 
Дерево з серцем» для смт Калинівка, 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», запропонувала затвердити договір на придбання 
світлодіодної фігури «Серце» для смт Калинівка, на загальну суму 190 000,00 грн. з ПП 
Ялинка України», в кількості 5 арок розміром 4,3 м * 3,5 м. кожна. Затвердити договір 

на придбання світлодіодної фігури «Дерево з серцем» для смт Калинівка, на загальну суму 
26 800,00 грн. з ПП «Ялинка України», в кількості 1 штука розміром 3,0 м * 4,1 м.
ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
■~:ект рішення.

За дане питання голосували «за» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.

ВИРІШИЛИ: рішення № 774-47-VII приймається, додається.

В зал засідання сесії селищної ради зайшла депутат Калинівської селищної ради 
Гапинська Олена Дмитрівна та повідомила про свою присутність та участь у голосуванні.

4.СЛУХАЛИ: Про затвердження договору на ремонт насоса КНС DMT по вулиці 
Садовій в смт Калинівка.
~: повідач: Дмитренко С.В. - директор КП «Калинівкаблагоустрій», Беспала Т.Г. - голова 
п: стійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.
ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, про розгляд комерційної пропозиції 
ФОП Якубовський Ю.Г, щодо проведення ремонту насосу з заміною запчастин по вул.
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С ллова в смт Калинівка
ВИСТУ ПИЛИ: Депутат Калинівської селищної ради Волков Андрій Володимирович: 
~ тзідомив про перенесення даного питання для більш детального розгляду та уточнення 
даних ФОП Якубовський Ю.Г.
ВИРІШИЛИ: перенести розгляд даного питання на наступну сесію селищної ради.

За дане питання голосували «за» - 18, «проти» - 0, «утрималось» - 0 
Результати поіменного голосування додаються.

5.СЛУХАЛИ: Про затвердження договору на поточний ремонт водогону по вул. 
Центральна, в смт Калинівка.
Доповідач: Дмитренко С.В. - директор КП «Калинівкаблагоустрій», Беспала Т.Г. - голова 
п остійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.
ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, про розгляд комерційної пропозиції 
ТОВ «ПО-БУД» щодо виконання робіт по поточному ремонту водогону по вул.. 
Центральна в смт Калинівка, запропонувала затвердити догові про виконання робіт по 
г: точному ремонту водогону по вул. Центральна в смт. Калинівка на загальну суму 120 
300,00 грн. з ТОВ «ПО-БУД», врахувавши позитивні рекомендації постійної комісії з 
питань бюджету, фінансів і цін, та комісії з питань управління комунальною власністю, 
s лтлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, 
громадського харчування, транспорту і зв’язку, відповідно до пп. 4 п. а. ст. 28, ст. 40, п. 
~ ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
проект рішення.
З з. дане питання голосували «за» - 18, «проти» - 0, «утрималось» - 0
? езультати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 775-47-VII приймається, додається.

СЛУХАЛИ: Про затвердження договору на виконання робіт по поточному ремонту 
д рожнього покриття.
Д- повідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова; Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з 
питань бюджету, фінансів та цін.
ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, про розгляд комерційної пропозиції 
7 ?В •< Юнідорбуд» щодо виконання робіт по поточному ремонту дорожнього покриття, та 
з ^пропонувала: затвердити договір на виконання робіт по поточному ремонту дорожнього 
покриття по провулку Вишневому з ТОВ «Юнідорбуд» на суму 176 400,00 грн. 
Затвердити договір на виконання робіт по поточному ремонту дорожнього покриття по 
“товулку Весняному з ТОВ «Юнідорбуд» на суму 162 000,00 грн. Затвердити договір на 
виконання робіт по поточному ремонту дорожнього покриття на технічному заїзді по 
з;-лиці Залізничній з ТОВ «Юнідорбуд» на суму 30 000,00 грн. Затвердити договір на 
з знання робіт по поточному ремонту дорожнього покриття по провулку Залізничний з 
7 ЭВ «Юнідорбуд» на суму 45 000,00 грн. Затвердити договір на виконання робіт по 
п: точному ремонту дорожнього покриття по провулку Луговий з ТОВ «Юнідорбуд» на 
. му 85 200,00 грн. Затвердити договір на виконання робіт по поточному ремонту 
лзрожнього покриття по вулиці Лугова з ТОВ «Юнідорбуд» на суму 114 000,00 грн. 
‘ -твердити договір на виконання робіт по поточному ремонту дорожнього покриття на 
• зхнічному проїзді від вулиці Короленка до вулиці Героїв України з ТОВ «Юнідорбуд» на 
суму 93 600,00 грн. Затвердити договір на виконання робіт по поточному ремонту 
з: оожнього покриття на проїзді від вулиці Механізаторів до вулиці Вишневої з ТОВ
Юнідорбуд» на суму 72 000,00 грн. Врахувавши позитивні рекомендації постійної комісії 

: питань бюджету, фінансів і цін, відповідно п.п. 23, 43 ст.26 Закону України «Про 
. леве самоврядування в Україні».

7 ИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний
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проект рішення.
За дане питання голосували «за» - 18, «проти» - 0, «утрималось» - 0
? езультати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ; рішення № 776-47-VII приймається, додається.

В зал засідання сесії селищної ради зайшла депутат Калинівської селищної ради Малюга 
~ азентина Дмитрівна та повідомила про свою присутність та участь у голосуванні.

“.СЛУХАЛИ Про затвердження договору на придбання металевої огорожі.
Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова; Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з 
питань бюджету, фінансів та цін.
ВИСТУПИЛИ; Олексенко Ю.О. - селищний голова, про розгляд комерційної пропозиції 
7ОВ «КОМ.А» щодо придбання металевої огорожі, та врахувавши позитивні рекомендації 
~ остійної комісії з питань бюджету, фінансів і цін, відповідно до п. 23, п. 43 ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», запропонувала затвердити договір на 
придбання металевої огорожі з ТОВ «КОМ.А», на загальну суму 69 105,00 грн.
ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
троє кт рішення.
За дане питання голосували «за» - 19, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ; рішення № 777-47-VII приймається, додається.

4.СЛУХАЛИ Про внесення змін до рішення № 719-44-VII від 11 жовтня 2019 року 
Про затвердження договору на проведення капітального ремонту мереж вуличного 

освітлення»
7. товідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова; Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з 
питань бюджету, фінансів та цін
ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, про розгляд листа ТОВ 
Монтаженерго» про неможливість виконати свої договірні обов’язки з технічних причин 

: гідно додаткової угоди № 2 від 16.12.2019 року до договору № 40-П від 19.11.2019 року 
та розгляд комерційної пропозиції ТОВ «Світломонтаж», запропонувала внести зміни до 
тішення № 719-44-VII від 11 жовтня 2019 року «Про затвердження договору на 
проведення капітального ремонту мереж вуличного освітлення», а саме змінити виконавця 
ГОВ «Монтаженерго» на ТОВ Світломонтаж». Затвердити договір на капітальний ремонт 
мереж вуличного освітлення по вул. Залізнична, 100 до вул. Залізнична, 122 та вул. 
Залізнична 15 8-170 в смт Калинівка, врахувавши позитивні рекомендації постійної комісії 
з питань бюджету, фінансів і цін, відповідно до п. 23, п. 43 ст. 26 закону України «Про 

дцеве самоврядування в Україні»
ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
проект рішення.
За дане питання голосували «за» - 19, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ЗИРІШИЛИ; рішення № 778-47-VII приймається, додається.

9. СЛУХАЛИ: Про затвердження договору на придбання металеві двері для 
приміщення по вул. Центральна, 57, що знаходиться на балансі Калинівської 
селищної ради.
.^оповідач: Дмитренко С.В. - директор КП «Калинівкаблагоустрій», Беспала Т.Г. - голова 
_:стійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.
ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, про розгляд комерційної пропозиції 
ФОП Винниченко Василь Васильович щодо придбання вхідних металевих дверей в 
-ежитлове приміщення по вулиці Центральна, 57, запропонувала затвердити договір на
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- -дбання вхідних металевих дверей в нежитлове приміщення по вулиці Центральна, 57 
: ;му 8600.00 грн. з ФОП Винниченко Василь Васильович, врахувавши позитивні

те -: чендації комісії з питань бюджету, фінансів і цін, відповідно до пп. 4 п. «а» ст. 28, 
- Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
—•.•іхТ рішення.
З■ дале питання голосували «за» - 19, «проти» - 0, «утрималось» - 0
-::; латати поіменного голосування додаються.

■ . .ШИЛИ: рішення № 779-47-VII приймається, додається.

5 ;.д~ іаеідання сесії селищної ради зайшов депутат Калинівської селищної ради Єфремов
' ~; • тандр Сергійович та повідомив про свою присутність та участь у голосуванні.

. СЛУХАЛИ Про затвердження договору на придбання запчастин для автомобіля 
ЗІЛ 130.

~ зідач: Дмитренко С.В. - директор КП «Калинівкаблагоустрій», Беспала Т.Г. - голова 
т : стадної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.

ИС ТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, про розгляд комерційної пропозиції 
7 •. .7 Вдоведно Валентина Іванівна та лист КП «Калинівкаблагоустрій» про придбання 
ддчастин для автомобіля-сміттєвоза ЗІЛ 130, у зв’язку з необхідністю вивезення твердих

■ .ситових відходів з селища Калинівка, запропонувала затвердити договір на придбання 
іалчасгин для автомобіля-сміттєвоза ЗІЛ 130 з ФОП Вдоведно Валентина Іванівна, а саме: 
аал карданний в кількості 1 шт. на суму 5698,00 грн. Затвердити договір на придбання

_ частин для автомобіля-сміттєвоза ЗІЛ 130 з ФОП Вдоведно Валентина Іванівна а саме: 
д-7 ■ -.ятор 100 PLASMA в кількості 2 шт. на суму 5500,00 грн., врахувавши позитивні 
те •: чендації комісії з питань бюджету, цін та фінансів, комісії з питань управління 
-: спальною власністю, житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного 
<•:-товування, громадського харчування, транспорту і зв’язку, відповідно до пп. 4 п. а.
- 2S, ст. 40, п. 6 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 
■ИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
“ТССКТ рішення.
За дане питання голосували «за» - 20, «проти» - 0, «утрималось» - 0
- г. ;■ тьтати поіменного голосування додаються.
- ' РІШИЛИ: рішення № 780-47-VII приймається, додається.

.' СЛУХАЛИ: Про затвердження договору на придбання зупинки громадського 
-рлнспорту для встановлення її біля амбулаторії в смт Калинівка.
Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова, Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з 
z -диь бюджету, фінансів та цін.
- ИСТУ ПИЛИ Олексенко Ю.О. - селищний голова про розгляд комерційної пропозиції 
СОП Хондак Дмитро Сергійович щодо придбання зупинки громадського транспорту, та
.-депонувала затвердити договір на придбання зупинки громадського транспорту з ФОП 

X -так Дмитро Сергійович на суму 198 000,00 грн., врахувавши позитивні рекомендації
■ стінної комісії з питань бюджету, фінансів і цін, відповідно до п. 23, п. 43 ст. 26 Закону 
? країни «Про місцеве самоврядування в Україні»
ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
-- :ект рішення.
За дане питання голосували «за» - 20, «проти» - 0, «утрималось» - 0 
Per. дьтати поіменного голосування додаються.
- ' РІШИЛИ: рішення № 781-47-VII приймається, додається.

ПУХА ЛИ; Про відшкодування різниці в тарифах КП «Калинівкаблагоустрій» 
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,2 - ~. зідач: Дмитренко C.B. - директор КП «Калинівкаблагоустрій», Беспала Т.Г. - голова 
■ ; ~йної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.
ВИСТУПИЛИ: Дмитренко C.B. - директор КП «Калинівкаблагоустрій», враховуючи 

дотання КП «Калинівкаблагоустрій» про відшкодування різниці в тарифах, в зв’язку із 
-■ъердженням тарифів на вивіз ТПВ нижче економічно обгрунтованих, відповідно до

• 7. грами реформування та розвитку житлово-комунального господарства смт Калинівка
- _ 2 18-2019 роки», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії з 
ггтань бюджету, фінансів і цін, постійної комісії з питань управління комунальною 
їхасністю, житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного
вслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку, керуючись п. 23 ч.І ст.

2 7. п. 4, ч. а, ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», 
-депонував відшкодувати КП «Калинівкаблагоустрій» різницю в тарифах в сумі 11

259.52 грн., за грудень 2019 року згідно з розрахунком для приватного сектору. 
Відшкодувати КП «Калинівкаблагоустрій» різницю в тарифах в сумі 10 680,00 грн., за 
■7 день 2019 року згідно з розрахунком для багатоповерхових будинків.
■ИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
Т7»:ект рішення.
і - дане питання голосували «за» - 20, «проти» - 0, «утрималось» - 0
:; г льтати поіменного голосування додаються.
- И РІШИЛИ: рішення № 782-47-VII приймається, додається.

.: .СЛУХАЛИ Про затвердження договору щодо капітального ремонту дорожнього 
ВМфНТТЯ
2- ~ гьідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова, Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з 
згань бюджету, фінансів та цін.
: ■ .2 ТУПИЛИ Олексенко Ю.О. - селищний голова, про розгляд комерційної пропозиції 
7 . В '-Юнідорбуд» та розглянувши експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини 

: ектної документації за робочим проектом, врахувавши позитивні рекомендації 
7 . “даної комісії з питань бюджету, фінансів і цін, відповідно п.п. 23, 43 ст.26 Закону 

•тини «Про місцеве самоврядування в Україні», запропонувала затвердити договір на
3 • : нання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття частини доріг загального
• . 7 юстування від вулиці Залізнична до вулиці Вишнева (примикання до території АЗС, 
: 7: вж пожежної частини) в смт Калинівка з ТОВ «Юнідорбуд» на суму 1 123 721,00. грн. 
Згтзердити договір на виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття 

частини доріг загального користування від вулиці Лісова ділянка від провулку
. лчізаторів до дорожніх плит (пров. Травневий) в смт Калинівка з ТОВ «Юнідорбуд»

- - т-'чу 515 114,00 грн. Затвердити договір на виконання робіт по капітальному ремонту 
дорожнього покриття по вулиці Залізнична, 1-А, 1-Б, 1-В, 1-Г, 1-Д, частини доріг
шального користування в смт. Калинівка з ТОВ «Юнідорбуд» на суму 907 736,00 грн.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
тр.ект рішення.
:. 7 тне питання голосували «за» - 20, «проти» - 0, «утрималось» - 0
? езультати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ; рішення № 783-47-VII приймається, додається.

- СЛУХАЛИ Про затвердження договору на розробку проектно-кошторисної 
кументації (послуги з інженерного проектування) спортивного (баскетбольного) 

«ийданчика.
~: ~.відач: Олексенко Ю.О. - селищний голова, Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з 
шгтань бюджету, фінансів та цін.
- і І СТУПИЛИ Олексенко Ю.О. - селищний голова, про розгляд комерційної пропозиції 
ОС'Л Бурденюк І.Б. щодо розробки проектно-кошторисної документації (послуги з 
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інженерного проектування) спортивного майданчика з полімерним покриттям в смт 
Калинівка, 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» запропонувала затвердити договір щодо розробки проектно- 
кошторисної документації (послуги з інженерного проектування) спортивного майданчика 
на території парку активного відпочинку в смт Калинівка з ФОП Бурденюк І.Б. на суму 
48 300,00 грн.
ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
проект рішення.
За дане питання голосували «за» - 20, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 784-47-VII приймається, додається.

Питання №15. Про затвердження проекту «Внесення змін до генерального плану смт 
Калинівка» та №16, Про виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення 
(зміни) меж території Калинівської селищної ради та встановлення меж населеного 
пункту Калинівка Васильківського району Київської області. Переносяться на друге 
пленарне засідання

17. СЛУХАЛИ: Про проведення інвентаризації земельних ділянок комунальної 
власності
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, 
запропонувала провести інвентаризацію земельних ділянок комунальної власності в 
межах смт Калинівка Васильківського району Київської області. Замовити виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок 
комунальної власності, розташованих в межах смт Калинівка Васильківського району 
Київської області.
ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
проект рішення.
За дане питання голосували «за» - 20, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 785-47-VII приймається, додається.

18. СЛУХАЛИ Про виготовлення ДПТ
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, 
запропонувала дозволити провести роботи по розробці, фінансуванню та укладанню 
договору з розробником містобудівної документації - детального плану території 
формування житлової та громадської забудови з закладом дошкільної освіти, з 
проведенням комплексного благоустрою прилеглої території в смт. Калинівка 
Васильківського району Київської області. Детальним планом визначити принципи 
планувально - просторової організації забудови, режим та параметри забудови земельної 
ділянки, розподіл території згідно з даними Державного земельного кадастру, з 
дотриманням планувальних та існуючих обмежень та обтяжень, які також визначені 
затвердженим генеральним планом селища Калинівка Васильківського району Київської 
області. Оприлюднити через засоби масової інформації та офіційний Веб - сайт про 
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початок розробки детального плану і визначити адресу та строки надання пропозицій по 
розробці детального плану фізичними та юридичними особами з врахуванням державної 
планованої діяльності стратегічної екологічної оцінки та оприлюднити заяву про 
визначення об'ємів стратегічної екологічної оцінки на офіційному веб-сайті місцевого 
органу самоврядування з метою одержання та врахування зауважень і пропозицій 
громадськості та органів охорони здоров’я та природи та об'ємів стратегічної екологічної 
оцінки. Розроблений детальний план подати до Калинівської селищної ради на 
громадські слухання та затвердження його у відповідності до процедури, яка визначена 
діючим законодавством України. Виконавчому комітету селищної ради оприлюднити 
результати розгляду пропозицій громадськості до проектів містобудівної документації у 
двотижневий строк з дня їх прийняття шляхом опублікування на офіційному веб - сайті 
селищної ради.
ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
проект рішення.
За дане питання голосували «за» - 20, «проти» - 0, «утрималось» - 0 
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 786-47-VII приймається, додається.

19.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у власність
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, 
запропонувала земельні ділянки, передбачені до відведення у власність громадянам згідно 
списку (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 Пількевичу Роману Васильовичу (уч. ООС) 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 
орієнтовною площею 0,10 га, розташованої в межах смт Калинівка Васильківського 
району Київської області по вул. Щаслива, ЗО, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд. Дати дозвіл Палію Олександру 
Володимировичу (уч. ООС) на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки орієнтовною площею 0,005 га, розташованої в межах смт Калинівка 
Васильківського району Київської області по вул. Залізнична, для індивідуального 
гаражного будівництва. Дати дозвіл Стрелку Миколі Володимировичу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною 
площею 0,005 га, розташованої в межах смт Калинівка Васильківського району Київської 
області по вул. Центральна, для індивідуального гаражного будівництва. Дати дозвіл 
Турчин Марині Андріївні на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки орієнтовною площею 0,005 га, розташованої в межах смт Калинівка 
Васильківського району Київської області по вул. Центральна, для індивідуального 
гаражного будівництва Відмовити Углєву Ігорю Олександровичу в наданні дозволу на 
виготовлення проекту відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею до 
0.25 га, розташованої в межах смт Калинівка Васильківського району Київської області 
і місце розташування згідно графічного додатку до заяви), для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в зв’язку з 
невідповідністю місця розташування об'єкта вимогам законів та відсутністю детального 
“шанування вказаної території. Відмовити Голубу Ярославу Івановичу в наданні дозволу на 
виготовлення проекту відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею до 
і. 15 га, розташованої в межах смт Калинівка Васильківського району Київської області 
місце розташування згідно графічного додатку до заяви), для будівництва та 

13



сёслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в зв’язку з 
-; в 2 : звідністю місця розташування об'єкта вимогам законів та відсутністю детального 
-.’і.-узання вказаної території. Відмовити Івасенку Івану Івановичу в наданні дозволу на 
з ■: ■: влення проекту відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею до

32 га для індивідуального гаражного будівництва, розташованої в межах смт 
Гаїтіімгя Васильківського району Київської області по вулиці Залізнична, в зв’язку з 

■■ лг ут-істю вільних ділянок. Відмовити Мухіну Максиму Ігоровичу в наданні дозволу на 
» ': 7: злення проекту відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею до 

га, розташованої в межах смт Калинівка Васильківського району Київської області 
> . _; розташування згідно графічного додатку до заяви), для індивідуального гаражного 
' 7 зн.щтва, в зв’язку з невідповідністю місця розташування об'єкта вимогам законів та 
•2. ~істю детального планування вказаної території. Відмовити Гречкосію Миколі 
. ет~7йзвичу в наданні дозволу на виготовлення проекту відведення у власність земельної 

жіжнки орієнтовною площею до 0,01 га, розташованої в межах смт Калинівка 
г.і_ .таківського району Київської області (місце розташування згідно графічного додатку 
:: заяви), для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
: . -: 7'- д, в зв’язку з невідповідністю місця розташування об'єкта вимогам законів.
З И СТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
трєект рішення.

тане питання голосували «за» - 16, «проти» - 0, «утрималось» - 4
:: тьтати поіменного голосування додаються.
- РІШИЛИ: рішення № 787-47-VII приймається, додається.

ЖСЛУХАЛИ Про передачу у приватну власність земельних ділянок
□сссвідач: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради; 
Чгк О.В. - голова постійної комісії з питань будівництва, архітектури, регулювання 
е : дьних відносин та охорони навколишнього середовища.
; ТУ ПИЛИ: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради, 
зктрс тонувала затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення 

з _г- .явлення) меж земельних ділянок, виготовлені ТОВ «Компанія «Мегаполіс», ПП 
«7зі:?трад». Затвердити проекти землеустрою щодо відведення у власність земельних 
77-’т:-:?к, виготовлені ТОВ «Землевпорядне агентство». Передати у приватну власність 
е еттьні ділянки громадянам згідно списку:

- : гун Вікторія Миколаївна, Кищенко Віталій Васильович
вул. Залізничний, 6, ОЖБ;

- Гіанежда Олександр Петрович 0,0696 вул. Польова, 16,
- З.тьхова Віра Петрівна 0,0113 га, вул. Спортивна ОСГ;
- Басманова Тетяна Василівна 0,0024га, вул. Центральна, гараж;
- Кобрина Поліна Яківна 0,0025га, вул. Центральна, гараж;
- Z :•* лтіна Оксана Миколаївна 0,0034 га,
- Зїрипач Олена Михайлівна

. ерегіна Тамара Федорівна
• 7 тут Ніна Олександрівна

- ізченко Лариса Михайлівна 0,003 га, вул. Центральна, гараж;
- . тзюсаренко Микола Іванович 0,003 га, вул. Центральна, гараж;

наков Юрій Павлович 0,003 га, вул. Центральна, гараж;
- • черенко Олександр Іванович 0,0035 га,

• т-хіенко Олена Григорівна
- . їм зйленко Світлана Іванівна
• ИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
—Є7<т рішення.
Б- їхнє питання голосували «за» - 18, «проти» - 0, «утрималось» - 2

0,0617 га

ОЖБ;

0,0035 га,
0,0025 га,
0,003 га,

вул. Центральна, гараж; 
вул. Центральна, гараж; 
вул. Центральна , гараж; 
вул. Центральна, гараж;

вул. Центральна, гараж; 
вул. Центральна, гараж;
вул. Центральна, гараж;

0,0035га,
0,0025 га,
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? гп тьтїти поіменного голосування додаються.
1МУІШИЛИ: рішення № 788-47-VII приймається, додається.

7 '• \А.ІИ Про розірвання договору оренди земельної ділянки
' - із-:: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради;

' 3. - голова постійної комісії з питань будівництва, архітектури, регулювання 
» z": - відносин та охорони навколишнього середовища.

ТУПИЛИ: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради, 
жх»:~гнувала розірвати договір оренди земельної ділянки, кадастровий № 

-55? .0:07:003:0014, площею 0,233 га, розташованої в межах смт Калинівка 
г - .сського району Київської області по вулиці Залізнична, 166-а, укладений між 

Т - 1 КРКОТЕДЖБУД ПЛЮС» та Калинівською селищною радою, посвідчений О.А.
Сг-і-едь - приватним нотаріусом Васильківського районного нотаріального округу 
■лізсь.сі області 22.10.2019 року за № 3727, за взаємною згодою обох сторін.
І ' ТУ ТЛІЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
гахг рішення.
з. і_-: питання голосували «за» - 20, «проти» - 0, «утрималось» - 0

; татя поіменного голосування додаються.
: : ЖИЛИ: рішення № 789-47-VII приймається, додається.

—-ГЛУХдЛИ Про дозвіл на виготовлення проекту відведення в оренду земельної

Ди- : С-- Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради; 
*п» Э.В. - голова постійної комісії з питань будівництва, архітектури, регулювання 
зо . - зідносин та охорони навколишнього середовища.
!<■* 7УПИЛИ: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради,

. т: -п.ъала дати дозвіл ТОВ «УКРКОТЕДЖБУД ПЛЮС» на виготовлення проекту із 
эо . . трою щодо відведення в користування на умовах довгострокової оренди земельної

* -і орієнтовною площею 0,60 га, розташованої в межах смт Калинівка 
Зшзлз? вського району Київської області по вулиці Залізнична, 166-а для розміщення та 
■■хг. зтадії основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, 
■__- дівної та іншої промисловості (11.02). Готовий та погоджений проект подати на
ЗЕ ■ •; т . з ствердження сесії селищної ради.
■І СТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
~ рішення.
з. питання голосували «за» - 16, «проти» - 3, «утрималось» - 1 
Лзу ~ "зти поіменного голосування додаються.
• : Ж ИЛИ: рішення № 790-47-VII приймається, додається.

1-іалинівської селищної ради Беспала Тетяна Григорівна повідомила що не бере 
Т-ЗГЛЯДІ наступних двох питаннях.

1? У ХАЛИ Про дозвіл на передачу в суборенду земельної ділянки
Д: ~ Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради;
Чігї 1 3 - голова постійної комісії з питань будівництва, архітектури, регулювання 
■Вкдз них відносин та охорони навколишнього середовища.

7 УПИЛИ: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради, 
Яешу-: чувала дозволити ТОВ «Будівельна компанія «КАЛИНА ТАУН» передати в 
^Креяду Одинцю Івану Владиславовичу земельну ділянку площею 0,48 га, кадастровий

11 -55800:01:010:0037, розташовану в межах смт Калинівка Васильківського району 
■гзс':?:: області по вул. Центральна.Умови договору суборенди вказаної земельної 
Ж • - • : бмежити умовами відповідного договору оренди.
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ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
проект рішення.
За дане питання голосували «за» - 14, «проти» - 0, «утрималось» - 5 
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 791-47-VII приймається, додається.

24. СЛУХАЛИ Про дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, конфігурація якої 
змінюється.
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, 
запропонувала дозволити ТОВ «Будівельна компанія «КАЛИНА ТАУН» замовити 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки площею 0,15 га, кадастровий № 3221455800:01:010:0007, 
розташованої в межах смт Калинівка Васильківського району Київської області по вул. 
Центральна, конфігурація якої змінюється. Дозволити Васильчуку Сергію Дмитровичу 
замовити виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки площею 0,2838 га, кадастровий № 
3221455800:01:010:0180, розташованої в межах смт Калинівка Васильківського району 
Київської області по вул. Центральна, 57, конфігурація якої змінюється. 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» - 14, «проти» - 0, «утрималось» - 5
Результати поіменного голосування додаються. 
ВИРІШИЛИ: рішення № 792-47-VII приймається, додається.

25. СЛУХАЛИ Про внесення змін до договору оренди землі
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, 
запропонувала внести зміни до Договору оренди земельної ділянки, посвідченого Г.А. 
Носенко - приватним нотаріусом Васильківського районного нотаріального округу 
Київської області 04.09.2015 року за № 905, змінивши сторону ОРЕНДАРЯ з «Тарабан 
.Анатолій Андрійович» на «Скабела Олена Миколаївна», в зв’язку зі зміною власника 
нерухомості, розташованої на орендованій ділянці.
ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
проект рішення.
За дане питання голосували «за» - 20, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 793-47-VII приймається, додається.

26 СЛУХАЛИ Про затвердження договору на послуги по виготовленню містобудівної 
документації місцевого рівня, а саме детального плану території: «Формування 
житлової та громадської забудови з закладом дошкільної освіти, з проведенням 
комплексного благоустрою прилеглої території в селищі Калинівка»
Доповідач: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради; 
Чиж О.В. - голова постійної комісії з питань будівництва, архітектури, регулювання 
: емельних відносин та охорони навколишнього середовища.
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ВИСТУПИЛИ: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради, 
про розгляд комерційної пропозиції ТОВ «Ідеал-Центр» щодо виготовленню 
містобудівної документації місцевого рівня, а саме детального плану території: 
«Формування житлової та громадської забудови з закладом дошкільної освіти, з 
проведенням комплексного благоустрою прилеглої території в селищі Калинівка» 
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», 
запропонувала затвердити договір щодо виготовленню містобудівної документації 
місцевого рівня, а саме детального плану території: «Формування житлової та громадської 
забудови з закладом дошкільної освіти, з проведенням комплексного благоустрою 
прилеглої території в селищі Калинівка» з ТОВ «Ідеал-Центр» на суму 114 000,00 грн.
ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
проект рішення.
За дане питання голосували «за» - 20, «проти» - 0, «утрималось» - 0 
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 794-47-VII приймається, додається.

Після розгляду питань порядку денного, невідомі особи почали кидати сирі яйця в 
селищного голову та людей, які знаходилися поруч, чим зіпсували речі 
представників селищної ради та своїми діями нанесли легкі ушкодження деяким 
особам.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, про те, що питання порядку 
денного вичерпані, хто за те, щоб закрити перше пленарне засідання сорок сьомої 
позачергової сесії VII скликання?

За дану пропозицію голосу: 20, «проти» - 0, «утрималось» - 0.

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА Ю.О. ОЛЕКСЕНКО
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