
 

 

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про затвердження технічної документації 

з нормативної грошової оцінки земель  

в селі Світильня Броварського району, 

які відводиться в оренду ПрАТ «ДТЕК 

Київські регіональні електромережі» 

 

 Розглянувши виготовлену ТОВ «ЗЕМФОНД» технічну документацію з 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки, площею 1155 м2, що 

відводиться в оренду ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії (КВЦПЗ 14.02), яка 

розташована в с. Світильня Броварського району Київської області, кадастровий 

номер 3221288401:01:012:0011, відповідно до ст. 12 Земельного Кодексу 

України, 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. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки, площею 1155 м2, що відводиться в оренду ПрАТ «ДТЕК 

Київські регіональні електромережі» для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії (КВЦПЗ 14.02), яка розташована в с. Світильня Броварського району 

Київської області, кадастровий номер 3221288401:01:012:0011. 

2. Затвердити вартість земельної ділянки площею 1155 м2, що 

відводиться в оренду ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії (КВЦПЗ 14.02), яка 

розташована в с. Світильня Броварського району Київської області, кадастровий 

номер 3221288401:01:012:0011, яка становить: 136870 (сто тридцять шість тисяч 

вісімсот сімдесят) грн. 97 коп. 

            3. Передати копію технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки площею 1155 м2 (КВЦПЗ 14.02) до Міськрайонного 

управління у Броварському районі та м. Броварах Головного управління 



Держгеокадастру у Київській області та Броварської об’єднаної державної 

податкової інспекції ГУ ДФС України в Київській області. 

  4. Контроль за виконанням даного 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 

12 серпня 2022 року  

№ 857 ХХXII-VIIІ 


