
БЕРЕЗАНСЬКА МІСЬКА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
тридцять другої сесії восьмого скликання

25.01.2022 м. Березань № 14

Про відмову у наданні дозволів на
розробку проектів землеустрою
щодо відведення земельної
ділянки у власність

Відповідно до статті  26  Закону України  „Про місцеве самоврядування в
Україні“,керуючись статтями  12,22,  33,  81,  116,  118,  121  Земельного кодексу
України,розглянувши заяви і клопотання громадян,враховуючи рекомендації
постійної депутатської комісії міської ради з питань земельних відносин,
будівництва,  архітектури,  інфраструктури та інвестицій,  комунальної власності,
екології, благоустрою, Березанська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.  Відмовити Косяк Галині Михайлівні  (Київська обл.,  Броварський р-н.,  с.
Недра,  вул.  Чорнобильська,  41)  у наданні дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення
особистого селянського господарства площею  0,5000  га,  у зв’язку з
невідповідністю місця розташування земельної ділянки,  зазначеної на графічних
матеріалах доданих до заяви,містобудівній документації,  згідно вимог статті  118
Земельного кодексу України.

2. Відмовити Богданець Юлії Анатоліївні (Київська обл., Броварський р-н., м.
Березань, вул. Шевченків шлях, 114, кв. 85) у наданні дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею  0,1000 га,  у
зв’язку з тим, що до заяви не додані графічні матеріали, на яких зазначено бажане
місце розташування земельної ділянки та не вказано цільове призначення
земельної ділянки,  що не відповідає нормам статті  118  Земельного кодексу
України.



3. Відмовити Архарову Володимиру Володимировичу (Київська обл.,
Броварський р-н., с. Ярешки, вул. Центральна, 26А) у наданні дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення
особистого селянського господарства, у зв’язку з тим, що до заяви не додані
графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної
ділянки та не вказаний орієнтовнийрозмір земельної ділянки, що не відповідає
нормам статті 118 Земельного кодексу України.

4. Відмовити Дмитренку Сергію Миколайовичу (Київська обл., Броварський
р-н., м. Березань, вул. Маяковського, 13, кв. 4) у наданні земельної ділянки  для
будівництва гаража за адресою вул. Героїв АТО, 1,м. Березань, у зв’язку з
невідповідністю місця розташування земельної ділянки містобудівній
документації, згідно вимог статті 118 Земельного кодексу України.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію міськоїради з питаньземельних відносин, будівництва,архітектури,
інфраструктурита інвестицій, комунальної власності, екології,благоустрою
(Іванчука Ю.А.) тазаступника міського голови з питань діяльності виконавчих
органівМосінзову І.О.

Міський голова                                                                  Володимир ТИМЧЕНКО


