
БЕРЕЗАНСЬКА МІСЬКА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
сорок другої сесії восьмого скликання

30.08.2022 м. Березань № 123

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.  Колісник Тетяна Миколаївна  *** земельна ділянка площею  0,2300 га по
вул. Горянська, 20, с. Пилипче, Броварського району Київської області.

1.2.  Іваниш Наталія Володимирівна  ***  земельна ділянка площею  0,1000  га
по вул. Шевченків шлях, 272, 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. Сулима Сергій Володимирович *** земельну ділянку для городництва по
вул.  Фабрична в с.  Садове Броварського району Київської області,  загальною
площею 0,1000 га.

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

3.1. Федотова Тетяна Олександрівна *** під гаражем № б/н по вул. ім. Адама
Міцкевича, 78, 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:



  2
4.1. Пашук Сергій Миколайович ***  під гаражем № б/н по вул.  ім.  Адама

Міцкевича, 78, м. Березань, площею 24 кв.м.
5. Відповідно до поданих заяв, припинити користування земельною

ділянкою під тимчасовим гаражем:
5.1. Радіоненко Роман Анатолійович *** під гаражем № 710  по вул. ім.

Адама Міцкевича, 78, м. Березань, площею 24 кв.м.
6.   Відповідно до поданої заяви, розглянувши проект землеустрою щодо

зміни цільового призначення земельної ділянки, Гопкало Галини Олексіївни ***:
6.1. Затвердити проект землеустрою щодо зміни цільового призначення

земельної ділянки площею 0,0500 га *** по вул. Шевченків шлях, 126 у м.
Березань, Броварського р-ну, Київської обл., із земель сільськогосподарського
призначення ***) на землі житлової та громадської забудови *** ***);

6.2. Відповідно до розробленого проекту землеустрою змінити цільове
призначення земельної ділянки площею 0,0500 га *** по вул. Шевченків шлях,
126 у м. Березань, Броварського р-ну Київської обл., із земель для ведення
особистого селянського господарства на землі для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд ***;

6.3. Гопкало Галині Олексіївні зареєструвати зміну цільового призначення
земельної ділянки відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.   Відповідно до поданої заяви, розглянувши проект землеустрою щодо
зміни цільового призначення земельної ділянки, Козинця Сергія Федоровича ***:

7.1. Затвердити проект землеустрою щодо зміни цільового призначення
земельної ділянки площею 0,1400 га *** по вул. Богдана Хмельницького, 85 у м.
Березань, Броварського р-ну Київської обл., із земель сільськогосподарського
призначення ***) на землі житлової та громадської забудови *** ***);

7.2. Відповідно до розробленого проекту землеустрою змінити цільове
призначення земельної ділянки площею 0,1400 га *** по вул. Богдана
Хмельницького, 85 у м. Березань, Броварського р-ну, Київської обл., із земель для
ведення особистого селянського господарства на землі для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ***;

7.3. Козинцю Сергію Федоровичу зареєструвати зміну цільового призначення
земельної ділянки відповідно до вимог чинного законодавства України.

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.

Міський голова                                                                        Володимир ТИМЧЕНКО


