
 
 

 
ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку  

проекту землеустрою у власність для будівництва  

і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка)  

гр. Логвиненку Олегу Володимировичу 

 

Відповідно до законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в 

умовах воєнного стану» від 24 березня 2022 року № 2145-IX, «Про затвердження 

Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 

№ 2102-IX, Земельного кодексу України, розглянувши заяву гр.Логвиненка Олега 

Володимировича, щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування, житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) , керуючись ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР, враховуючи висновки та 

рекомендації постійної депутатської комісії з питань земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища, Великодимерська селищна рада 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Відмовити громадянину Логвиненку Олегу Володимировичу у наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1500 га, за адресою: Київська 

область, Броварський район, с. Гоголів, у зв’язку із забороною безоплатної передачі 

земель комунальної власності у приватну власність під час дії воєнного стану. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську 

комісію Великодимерської селищної ради VIII скликання з питань земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища. 
 

Селищний голова Анатолій БОЧКАРЬОВ 

 
 

смт Велика Димерка 

від 22 грудня 2022 року  

№ 1039 XLI-VIIІ 
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Начальник відділу з питань  

земельних ресурсів та екології                                            Олександр МАМОЧКА 
 
 

Начальник відділу  

правового забезпечення          Вячеслав МАРТИНЕНКО 

 

 

 

Начальник відділу документообігу, 

звернень громадян, внутрішньої політики  

та зв’язків із засобами масової інформації                         Світлана КРАСІНА 
 
 

 

 

Секретар селищної ради                                                       Антоніна СИДОРЕНКО 
 


