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БЕРЕЗАНСЬКА МІСЬКА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
тридцять третьої сесії восьмого скликання

08.02.2022 м. Березань № 18

Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо зміни
цільового призначення земельної
ділянки комунальної власності

Відповідно до статті  26  Закону України  „Про місцеве самоврядування в
Україні“,керуючись статтею  41  Конституції України,  статтями  12,  20  Земельного
кодексу України, статтями  25, 26, 50 Закону України „Про землеустрій“, Законом
України  „Про Державний земельний кадастр”,  статтею  24  Закону України
„Про регулювання містобудівної діяльності“, Березанська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Територіальній громаді м.  Березань в особі Березанської міської ради
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо зміни цільового
призначення земельної ділянки комунальної власності згідно Класифікації видів
цільового призначення земель із для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі (код згідно з КВЦПЗ – 03.07) на для будівництва та обслуговування інших
будівель громадської забудови  (код згідно з КВЦПЗ  – 03.15), кадастровий   номер
ділянки3210400000:03:012:0005,   площа ділянки  0,06  га,  що знаходиться по вул.
Шевченків шлях, 114-А в м. Березань Броварського району Київської області.

2. Виконавчому комітету Березанської міської ради звернутись в
ліцензовану землевпорядну організацію для виготовлення проекту
землеустроющодо зміни цільового призначення земельної ділянки.  Роботи з
розроблення проекту землеустрою розпочати після укладання договору на їх
виконання.

3. Проект землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної
ділянки погодити відповідно до вимог земельного законодавства та подати його на
затвердження до міської ради.
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4. Внести відповідні зміни в земельно-кадастрову документацію згідно з
даним рішенням.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію міської ради з питань земельних відносин, будівництва,архітектури,
інфраструктури та інвестицій, комунальної власності, екології, благоустрою
(Іванчука Ю.А.) та на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих
органів Мосінзову І.О.

Міський голова                                                                        Володимир ТИМЧЕНКО



Рішення розроблено відділом з земельних та екологічних питань
виконавчого комітету Березанської міської ради

В.о. начальника відділу
з земельних та екологічних
питань Леся ЛЕПСЬКА

ПОГОДЖЕНО:

Секретар міської ради Олег СИВАК

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих
органів Іванна МОСІНЗОВА
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