
 

 
 

БЕРЕЗАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
п’ятдесят першої позачергової сесії восьмого скликання 

 

05.01.2023   м. Березань № 6 

 

Про розгляд питань по  

врегулюванню земельних  

відносин 
 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, керуючись статтями 12, 83, 93, 120, 123, 124, 127, 128, 134-139, 141, 

149, 186, розділом Х „Перехідні положення“ Земельного кодексу України, 

статтями 22, 25, 26, 50, 52, 55 Закону України „Про землеустрій“, Законом 

України „Про оренду землі“, Податковим кодексом України, Законом України 

„Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень“, з 

метою забезпечення конституційних та законних прав юридичних осіб на 

землю, зміцнення фінансової бази бюджету місцевого самоврядування та 

приведення у відповідність згідно чинного законодавства використання 

земельних ділянок, розглянувши документацію із землеустрою, подані 

клопотання і заяви, Березанська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відповідно до поданої заяви, Товариству з обмеженою 

відповідальністю „Баришівська зернова компанія“ надати дозвіл на розробку 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), цільове призначення: 01.01 - для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва, за адресою: Київська 

обл., Броварський р-н, с. Садове, вул. Світанківська, 3, площею 2,7760 га, 

кадастровий номер: 3220286600:20:060:0384. 

1.1. Рекомендувати Товариству з обмеженою відповідальністю 

„Баришівська зернова компанія“ звернутись до землевпорядної організації, яка 

має відповідні дозволи (ліцензії) на виконання даного виду робіт, для 

укладання договору на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

1.2.   Товариству з обмеженою відповідальністю „Баришівська зернова 

компанія“ розроблену технічну документацію із землеустрою щодо 



встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

подати до Березанської міської ради для розгляду та затвердження у 

встановленому законом порядку. 

2. 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 заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів Мосінзову І.О. 

 

 

Міський голова                                                               Володимир ТИМЧЕНКО 

 

 

 

 


