
 

 

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки  

в натурі (на місцевості) по вул. Київська,  

с. Русанів Броварського району Київської області 

 

Розглянувши виготовлену ТОВ «Альянсюстиція» технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), цільове призначення: землі загального користування 

(землі будь-якої категорії, які використовуються як майдани, вулиці, проїзди, 

шляхи, громадські пасовища, сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені зони, 

сквери, бульвари, водні об’єкти загального користування, а також інші землі, 

якщо рішенням відповідного органу державної влади чи місцевого 

самоврядування їх віднесено до земель загального користування) по 

вул.Київська, с. Русанів Броварського району Київської області, 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 земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), цільове призначення землі загального користування 

(землі будь-якої категорії, які використовуються як майдани, вулиці, проїзди, 

шляхи, громадські пасовища, сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені зони, 

сквери, бульвари, водні об’єкти загального користування, а також інші землі, 

якщо рішенням відповідного органу державної влади чи місцевого 

самоврядування їх віднесено до земель загального користування) по вул. 

Київська, с. Русанів Броварського району Київської області. 

 



2. Прийняти Великодимерській селищній раді у комунальну власність 

земельну ділянку цільове призначення: землі загального користування (землі 

будь-якої категорії, які використовуються як майдани, вулиці, проїзди, шляхи, 

громадські пасовища, сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені зони, сквери, 

бульвари, водні об’єкти загального користування, а також інші землі, якщо 

рішенням відповідного органу державної влади чи місцевого самоврядування їх 

віднесено до земель загального користування) площею 1,5606 га, по вул. 

Київська с. Русанів Броварського району Київської області. 

3. Встановити, що даній земельній ділянці присвоєно кадастровий номер 

3221288001:01:012:0070. 

4. Відділу земельних ресурсів та екології внести відповідні зміни до 

земельно-кадастрової документації. 

5. 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 21 жовтня 2021 року 

№ 599 ХVІІІ-VІІІ 

 

 

 


