
БЕРЕЗАНСЬКА МІСЬКА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
п’ятдесят п’ятої сесії восьмого скликання

23.02.2023 м. Березань № 55

Про передачу у приватну власність
земельних ділянок громадянам, що
перебувають у користуванні
громадян

Відповідно до статті  26  Закону України  „Про місцеве самоврядування в
Україні“,  керуючись статтею  41  Конституції України,  статтями  12,  22,  40,  81,
116, 118, 120, 121, 186, розділом Х „Перехідні положення“ Земельного кодексу
України, статтями 22, 25, 26, 50, 55 Закону України  „Про землеустрій“, Закону
України  „Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень“,  з метою забезпечення конституційних та законних прав громадян
на землю,  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.  Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення)  меж земельних ділянок в натурі  (на місцевості)  та передати
земельні ділянки у приватну власність громадянам для будівництва і
обслуговування житлових будинків,  господарських будівель і споруд
(присадибні ділянки) згідно із додатком.

2. Громадяни, які одержали земельні ділянки у приватну власність, повинні
використовувати їх за цільовим призначенням,  дотримуючись вимог
Земельного кодексу України.

3.  Внести відповідні зміни в земельно-кадастрову документацію згідно із
додатком.

4.  Громадянам зареєструвати право власності на земельні ділянки
відповідно до вимог чинного законодавства України.

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
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(Іванчука Ю.А.) та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих
органів Івченка Є.П.

Міський голова                                                               Володимир ТИМЧЕНКО
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Додаток

до рішення
Березанської міської ради
23.02.2023 № 55

Список громадян, яким затверджено технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) та передано земельні ділянки у приватну власність громадянам для будівництва і обслуговування житлових будинків,

господарських будівель і споруд (присадибні ділянки)
№
п\п

Прізвище, ім’я,
по-батькові

Адреса
проживання

Адреса
земельної
ділянки

№ Кадастровий номер
земельної ділянки, яка
передається в приватну

власність

Площа
земельної

ділянки, га

Передати у
приватну

власність для
будівництва і

обслуговування
житлового
будинку,

господарських
будівель і споруд

(присадибна
ділянка), га

Площа земельної
ділянки,
на яку

накладаються
обмеження

охорон
них та

санітарно-
захисних зон, га

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Андрухів
Андрій

Михайлович
***

Броварський р-н,
с. Лехнівка, вул.

Нескорених
10 3220283001:09:021:0031 0,2500 0,2500

2 Улинська Юлія
Володимирівна ***

Броварський р-н,
с. Садове, вул.

Польова
13 3220286601:20:008:0037 0,1437 0,1437

3 Мотрич Любов
Іванівна *** м. Березань, вул.

Садова 19 3210400000:03:004:0081 0,1000 0,1000

4 Лісовик Лілія
Андріївна ***

Броварський р-н,
с. Лехнівка, вул.

Нескорених
37 3220283001:09:031:0004 0,2500 0,2500
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Продовження додатку
1 2 3 4 5 6 7 8 9

5
Слободянюк

Василь
Михайлович

*** м. Березань, вул.
Набережна 29 3210400000:08:008:0104 0,0961 0,0961

6
Шкрябій

Володимир
Петрович

***

Броварський р-н,
с. Хмельовик,

вул.
Старохутірська

14 3220288704:25:030:0018 0,2500 0,2500

7 Рибачук Юрій
Іванович *** м. Березань, вул.

Будівельників, 83 3210400000:08:005:0669 0,1000 0,1000 0,0026

8
Бойко

Анатолій
Васильович

***
Броварський р-н,
с. Пилипче, вул.

Горянська
27 3220286301:17:011:0079 0,2500 0,2500

9
Харченко

Оксана
Михайлівна

*** м. Березань, вул.
Цегельна 13 3210400000:02:003:0152 0,1000 0,1000

10

Лєбєдєва
Катерина

Іванівна (1/2)
***

м. Березань, вул.
Шевченків шлях 159 3210400000:03:009:0074 0,0708 0,0708

Ліштван Іван
Іванович (1/2) ***

Секретар міської ради                                                                                                                                        Сергій ГУРА




