
 

 

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради 

від 09.10.2021 № 578 ХVIII-VIII «Про надання дозволу на укладення  

договору оренди земельної ділянки з ТОВ «КОМПАНІЯ УКРБАКАЛІЯ»  

в с. Шевченкове, вул. Шкільна, 31, Броварського району Київської області»  

 

Розглянувши заяву директора ТОВ «ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ЗАВОД 

ПРОДТОВАРІВ» про припинення права користування ТОВ 

«ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» земельною ділянкою площею 

0,6638 га в с. Шевченкове, вул. Шкільна, 31, з метою приведення рішень 

селищної ради до вимог чинного законодавства України, відповідно до Закону 

України «Про оренду землі», керуючись ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні 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. Внести зміни в рішення від 09.10.2021 № 578 ХVIII-VIII «Про надання 

дозволу на укладення договору оренди земельної ділянки з ТОВ «КОМПАНІЯ 

УКРБАКАЛІЯ» в с. Шевченкове, вул. Шкільна, 31, Броварського району 

Київської області» та викласти його в наступній редакції: 

«Припинити право користування ТОВ «ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ЗАВОД 

ПРОДТОВАРІВ» земельною ділянкою площею 0,6638 га кадастровий номер 

3221289501:01:033:0045 з цільовим призначенням для іншого 

сільськогосподарського призначення  в с. Шевченкове, вул. Шкільна, 31». 

2. Укласти договір оренди на земельну ділянку площею 0,6638 га, 

кадастровий номер 3221289501:01:033:0045 з цільовим призначенням для 

іншого сільськогосподарського призначення  в с. Шевченкове, вул. Шкільна, 

31, Броварського району Київської області, з ТОВ «КОМПАНІЯ 

УКРБАКАЛІЯ»  терміном на 49 років в зв’язку з придбанням нерухомого 

майна. 

3. Встановити орендну плату за земельні ділянки в розмірі 10 % від 

нормативної грошової оцінки. 



4. 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 10 лютого 2022 року 

№ 787 ХХІII-VІІІ 


