
 

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про затвердження технічної документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельних ділянок в натурі на місцевості 

загальною площею 90,5460 га 

 

Розглянувши виготовлену ТОВ «Альянсюстиція» технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок – 

невитребуваних та не оформлених земельних часток (паїв) в натурі на 

місцевості, власником яких є Великодимерська селищна рада, з цільовим 

призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва для 

подальшої передачі в оренду ТОВ «ІВЕРІЯ АГРО», відповідно до Закону 

України «Про державний земельний кадастр», ст. ст. 12, 118 ЗКУ, 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 виготовлену ТОВ «Альянсюстиція» технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок – 

невитребуваних та не оформлених земельних часток (паїв) в натурі на 

місцевості, власником яких є Великодимерська селищна рада, з цільовим 

призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва для 

подальшої передачі в оренду ТОВ «ІВЕРІЯ АГРО» загальною площею 90,5460 

га, з наступними кадастровими номерами:  

3221281200:08:001:0033 площа 2,1328 

3221281200:08:001:0034 площа 1,3309 

 3221281200:08:001:0031 площа 2,3729  

 3221281200:08:001:0032 площа 1,4582 

 3221281200:08:005:0464 площа 1,2000 

3221281200:08:011:0068 площа 1,1803 

3221281200:07:010:0040 площа 1,9887 

3221281200:07:012:0046 площа 2,0362 

3221281200:07:011:0450 площа 0,9343 

3221281200:07:011:0049 площа 2,1425 



3221281200:07:011:0051 площа 1,9699 

3221281200:07:001:0033 площа 2,2934 

3221281200:07:001:0035 площа 2,2855 

3221281200:07:011:0050 площа 2,0350 

3221281200:07:018:0023 площа 2,2626 

3221281200:07:018:0025 площа 1,1343 

3221281200:07:018:0024 площа 2,2627 

3221281200:07:018:0026 площа 2,2627 

3221281200:07:014:0045 площа 2,2628 

3221281200:07:014:0048 площа 2,2605 

3221281200:07:014:0049 площа 2,2635 

3221281200:07:003:0028 площа 2,8845 

3221281200:07:003:0027 площа 3,3571 

3221281200:07:004:0029 площа 1,8378 

3221281200:07:004:0028 площа 3,4878 

3221281200:07:004:0030 площа 3,3710 

3221281200:07:003:0025 площа 3,5288 

3221281200:07:003:0024 площа 3,0072 

3221281200:07:003:0026 площа 2,9785 

3221281200:07:008:0030 площа 2,4538 

3221281200:07:008:0029 площа 2,4616 

3221281200:07:003:0030 площа 3,1589 

3221281200:07:014:0047 площа 3,3019 

3221281200:07:014:0046 площа 3,0331 

3221281200:08:008:0030 площа 2,2786 

3221281200:08:005:0466 площа 2,4061 

3221281200:08:005:0465 площа 2,3093 

3221281200:08:005:0468 площа 2,3103 

3221281200:08:005:0467 площа 2,3100 

2. Передати вище вказані земельні ділянки в оренду ТОВ «ІВЕРІЯ АГРО» 

терміном до моменту витребування земельних часток (паїв). Встановити 

орендну плату в розмірі 5% від нормативно грошової оцінки земельних ділянок. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища.  

 

 

Селищний голова                                                  Анатолій БОЧКАРЬОВ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт Велика Димерка 

8 квітня 2021 року 

№ 308 XI-VIIІ 


