
БЕРЕЗАНСЬКА МІСЬКА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
сорок першої сесії восьмого скликання

26.07.2022 м. Березань № 103

Про розгляд звернень громадян
з питань землекористування

Відповідно до статті  26  Закону України  „Про місцеве самоврядування в
Україні“,  керуючись статтею  41 Конституції України,  статтями  12,  20,  33,  34,  36,
40, 81, 86, 87, 88, 89, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, статтями
22,  25,  26,  50,  55  Закону України  „Про землеустрій“,  Законом України  „Про
Державний земельний кадастр”,  Законом України  „Про оренду землі“,
розглянувши заяви 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.  Відповідно до поданих заяв громадян,  надати в користування на умовах
оренди на 5 років земельні ділянки для городництва:

1.1.  Дибань Тетяна Іванівна  (***)  земельна ділянка площею  0,3100  га на
території Недрянського старостинського округу Березанської міської ради
Броварського району Київської області.

2. Відповідно до поданих заяв громадян, продовжити термін користування на
умовах оренди на 5 років земельною ділянкою для городництва:

2.1.  Потоцька Леся Ярославівна  (***) земельна ділянка площею  0,0524 га по
пров. ***.

3.  Відповідно до поданих заяв громадян,  надати в користування на умовах
оренди на 5 років земельні ділянки для сінокосіння:

3.1.  Дуцька Валентина Миколаївна  (***)  земельна ділянка площею  0,3187 га
клітка 1, діл. № 5, 6 по вул. ***.

4.  Відповідно до поданих заяв громадян,  вилучити земельні ділянки та
передати їх до земель запасу міської ради:
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4.1. Завадська Камілія Франківна (***) земельну ділянку для городництва
в районі скважин, ділянка № 33, м. Березань Броварського району Київської
області, загальною площею 0,0500 га.

4.2. Ющенко Катерина Петрівна (***) земельну ділянку для городництва в
районі скважин, ділянка № 34, м. Березань Броварського району Київської області,
загальною площею 0,0500 га.

5. Відповідно до поданих заяв, надати громадянам в користування на
умовах оренди на 3 роки земельні ділянки для встановлення тимчасового гаража:

5.1. Глушак Ганна Іванівна (***) під гаражем № б/н по вул. ***,  площею 24
кв.м.

5.2. Тітенко Володимир Михайлович (***) під гаражем № б/н по вул. ***,
площею 24 кв.м.

6. Відповідно до поданих заяв продовжити термін користування на умовах
оренди на 3 роки на земельні ділянки під існуючими тимчасовими гаражами:

6.1. Матюха Олена Миколаївна (***) під гаражем № б/н по вул. ***, м.
Березань, площею 24 кв.м.

6.2. Яренко Ігор Володимирович (***) під гаражем № б/н по вул. ***,
площею 24 кв.м.

7. Відповідно до поданих заяв, припинити користування земельною
ділянкою під тимчасовим гаражем:

7.1. Піголь Надія Дмитрівна (***) під гаражем № б/н по вул. ***, площею 24
кв.м.

8. Внести відповідні зміни в земельно-кадастрову документацію згідно з
даним рішенням.

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

Секретар міської ради                                                     Олег СИВАК


