
БЕРЕЗАНСЬКА МІСЬКА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
сорок дев’ятої позачергової сесії восьмого скликання

08.12.2022 м. Березань № 185

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“,  з
метою забезпечення конституційних та законних прав громадян   на землю,
розглянувши заяви громадян, 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.   Бабюк Юлія Петрівна  ,  57,  кв.  8,  м.  Березань,  Броварський р-н,
Київська обл.)  земельна ділянка площею  0,1000 га по вул.  Березанський шлях,
діл. № 1, м. Березань Броварського району Київської області.

1.2.  Мусійчук Тетяна Володимирівна  ,  21,  м.  Березань,  Броварський р-н,
Київська обл.)  земельна ділянка площею  0,1000 га по вул.  Березанський шлях,
діл. № 1-А, м. Березань Броварського району Київської області.

2.  Відповідно до поданих заяв громадян,  вилучити земельні ділянки та
передати їх до земель запасу міської ради:

2.1.  Овчіннікова Ніна Олексіївна   земельну ділянку для городництва по
вул.  Господарська в с.  Садове Броварського району Київської області,
загальною площею 0,0500 га.

2.2.  Жевага Альона Миколаївна   земельну ділянку для городництва на
території Садівського старостинського округу Березанської міської ради
Броварського району Київської області, загальною площею 0,3000 га.

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



3.1. Ятлук Дмитро Юрійович  під гаражем № б/н біля будинку по вул.
Шевченків шлях, 112, м. Березань, площею 24 кв.м.

3.2.  Ховайба Олександр Вікторович  під гаражем № б/н біля будинку по
вул. Шевченків шлях, 138, м. Березань, площею 24 кв.м.

3.3.  Зінченко Лілія Миколаївна  під гаражем № б/н біля будинку по вул.
Героїв Небесної Сотні, 24, м. Березань, площею 24 кв.м.

3.4.  Хрус Геннадій Васильович  під гаражем № б/н біля будинку по вул.
Шевченка, 8, с. Яблуневе, Броварський р-н, Київська обл., площею 24 кв.м.

3.5. Барановська Наталія Іванівна  під гаражем № б/н біля будинку по вул.
Шевченків шлях, 112-А, м. Березань, площею 24 кв.м.

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

4.1. В'ялий Іван Якович  під гаражем № б/н по вул. Шевченків шлях, 120,
м. Березань, площею 24 кв.м.

4.2.  Осика Оксана Валеріївна  під гаражем № б/н біля будинку по вул.
Шевченків шлях, 94-А, м. Березань, площею 24 кв.м.

4.3. Шаповалова Алла Вікторівна  під гаражем № б/н по вул. Трубізька, 3,
м. Березань, площею 24 кв.м.

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

5.1. Радіоненко Світлана Віталіївна  під гаражем № б/н по вул. Шевченків
шлях, 112, м. Березань, площею 24 кв.м.

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

7. 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.

Міський голова                                                                    Володимир ТИМЧЕНКО


