
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОї ОБЛАСТІ 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

Про передачу земельних ділянок громадянам 

у власність та користування, надання дозволів на 
виготовлення технічної документації по оформленню права 

власностї та користування, надання дозволів на розроблення 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність та внесення змін до ріщень Броварської міської ради 

Розглянувши подання земельного відділу від 21.06.2011 року .N'!1382 
щодо передачі земельних ділянок громадянам у власність та користування, 
надання дозволів на виготовлення технічної документації по оформленню права 

власності та користування, надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність та внесення змін 

до рішень Броварської міської ради, враховуючи те, що земельні ділянки 
знаходяться в користуванні громадян і законність Їх надання підтверджується 

відповідними документами і генеральним планом забудови м. Бровари, та 

керуючись ст.ст. 12,25,33,40,81,89, 116, 118, 119, 120, 121, 124, 125, 126, 140, 
142 Земельноro кодексу Украіни, п. 12 Перехідних положень Земельноro 
кодексу Украіни, п. 34 СТ.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Украіні", Законом України від 05.l1.2009p Х2 1702-У!,.про внесення до деяких 
законодавчих актів Украіни щодо спрощення порядку набуття прав на землю", 

Постановою Кабінету Міністрів Україин від 11.04.2002 року Ng502 "Про 
затвердження Порядку зміни цільовоro призначення земель, які перебувають у 

власності громадяН і юридичних осіб", Постановою Кабінету Міністрів Украіни 
від 21.10.2009 року Х21112 "Про додаткові заходи щодо безоплатних 

оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності 
на земельні ділянки", п.4 Постанови Кабінету Міністрів України від 23.12.2009 
NJ!1420 "деякі питання реалізації статті 186-1 Земельного кодексу України", а 
також враховуючи пропозиції постійної комісії з питань розвитку та 

благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та 

інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

І.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 

державних актів на земельні ділянки та передати у власність земельні 
ділянки громадянам: 

1.І.Болощеику Юрію Івановичу, ІІроживаюч:ому по 

земельну ділянку загальною площею 

0,0869 ra, з них 0,0015га - землі обмеженого використання - інженерний 
коридор мережі ліній елеюропередач, для будівництва та обслутовування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул.Воїнів
Інтернаціоналістів, 39; 



2 
] .2.Москаленко Ніні Григорівні, проживаючій по 

земельну ділянку площею 0,0778 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, госr.lOдарських будівель і споруд по 
вул.Вишневій,12; 

1.3.Шиn:кy Олександру Борисовичу, проживаюч:ому по 

земельну ділянку площею 0,0381 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 
вул.Чепурного, 17/2; 

1.4.Захарчен:ко Ірині Анатоліївні, проживаюч:ій по 

земельну ділянку площею 0,0320 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул.Українки 
Лесі,2611; 

l.5.КозловськіЙ Олені Анатоліївні, проживаюч:ій по 

земельну ділянку площею 0,0421 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Українки 

Лесі, 2; 
І.6.Барану Федору Григоровичу, проживаючому по 

земельну ділянку загальною площею 0,0609 га, з них 0,0057 га - землі 

обмеженого викори~ ilDкенерний коридор Mepe~ лUriй 

електропередач, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул.КиївськіЙ, 17; 
1.7.Кікляр Марині Володимирівні, npoживаючій по 

земельну ділянку площею 0,0248 га для будівництва та оЬСлуговування 
житловоro будинку, господарських будівель і споруд по вул.Кирпоноса, 64/1; 

І.8.Мельнику Дмитру Володимировичу, npoживаючому по 
земельну ділянку площею 0,0736 га для будівництщ\ та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 

:вул.Осипова, 1-111. 

2.Зат:вердИ'm технічну документацію із землеустрою щодо складання 

державних актів на земельні ділянки та передати у спільну сумісну власність 

земельні ділянки rpомадянам: 
2.1.приходьку Андрію Володимировичу, npoжи:ваючому по 

в М.Києві та Тичині Ірині Володимирівні, проживаючій по 
вул.лагунової Марії, 18-6, кв. 149 , земельну ділянку площею 0,0947 га для 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 

вул.винниченка Володимира, 1 О; 
2.2.кynmір Любові Іванівні та Ру6анюк Марії Валеріївні, проживаючим 

по земельну ділянку загальною площею 0,1313 га, з них 
0,1000 га для оудівництва та обслуговування житлового будинку, 
roсподарських будівель і споруд та 0,0313 га для ведення особистоro 

селянськоro господарства по вул.Івана Гонти, 17; 
2.3Лрсу Олександру Анатолійовичу, прожи:ваючому по 

в М.Києві та Власюку Петру Степановичу, 

проживаючому по вул.Маркса Карла, 24, земельну ділянку загальною площею 
0,1472 га, з них 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового 
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господарських і споруд та 0,0472 га для ведення 

особистого селянського господарства по вул.Маркса Карла., 24. 

проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
переJЩІ'И власність земельні ділянки громадянам: 

ІІроживаючо.му по 

0,1000 га для будівництва та 

господарських будівель і споруд по 

Олександровичу, проживаючо.му по 
земельну площею 0.0329 Щ з них 0,0042 га 

- землі обмеженого внкористання - інженерний КОРИДОР мережі ліній 

електропередач та 0,0157 га - землі обмеженого використання - інженерний 
коридор водопроводу, для будівництва та обслуговування житлового 

ОУJ!:{И:!'!КУ, господарських і споруд по вул.Черняховського, 14; 
Володимиру Ввснльовичу, проживаючо.му по 

В смт.крнжопїль Вінницької області, земельну 

дШ.IШJC':у площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового 

v.:l",z ....... .:I. господарських будівель і споруд по пров.Вишні Ocтana., 4; 
3.4.ЛіпськїЙ Яні Олександрівні. проживаючій по 

земельну ~ площею 0.0766 га для будівництва та 
mл ...... ·"", ..... ", ... житлового будинку, господарських будівель і СПОРУД по 

вул.Русановича Дмитра, 

3.5.Феденюк Оксані Миколаївні, проживаючій по на 

земельну ділянку площею 0,0355 га для ведення особистого селянського 
господарства по вул.драгоманова Миxa.йnа, 133; 

3.6.Сухопарову Дмитру Андрійовичу, прожнваючо.му по 

на земельну ділянку площею 0,0208 га для ведення особистого селянського 
господарства по ВУл.драгоманова Ми:xaйJш., 131; 

3.7 Якимець Надії Дмитрівні, ІІроживаючій по 
земельну ділянку площею 0.0950 га для будівництва та 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по 

3.8.ІІінчуку Володимиру Петровичу, проживаючо.му по 
земельну ДЇЛJi:нкy площею 0,0950 га для будівництва та I'Inr'nVrY'lR""'''' 

житлового будинку, господарських будівель і СПОРУД по 
3.9.куцюк Олені Василівні, проживаючій по земельну 

площею 0,0950 га для будівництва та житлового 

ЬV1ІИН:КV. господарських будівель і споруд !ІО :O.:l,'1 ... ,.v"' .................. , 
3.10JCименку Віктору Миколайовичу, проживаючому по 

земельну ділянку площею 0,1000 га для та 
обслуговування житлового будинку, господарських по 

вул.куліша Пантелеймона, 2·6; 
3.11.Вороні Сергію Григоровичу, ІІроживаючо.му по 

земельну ділянку площею 0,0950 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських і СПОРУД по вул.Симоненка 

Василя. 60; 
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3.12.КарнатовіЙ Юлії Анатоліївні, npоживаючій по 

земельну ділянку площею 0,0950 га для будівющгва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул.Симоненка 
Василя, 66; 

3.13.лутченку Володимиру Петровичу, проживаючому по 
земельну ділянку площею 0,0950 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
сrюруд по вул.Симоненка Васил.я, 70; 

3.14.Мамочці Вікторії Вікторівні, проживаючій по 

земельну ділянку площею 0,0950 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул.Симоненка 
Василя, 68; 

3.15.ВишовськіЙ Ользі CepruBНЇ, проживаючій по 

земельну ділянку площею 0,1 ооо га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул.Чубинського 
Павла, 2-б; 

3.l6.Видолоб Ганні Федосіївні, проживаючій по 
земельну ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул.Чубинського 
Павла, 14-а; 

3.17.Вербі Леоніду Євгенійовичу, проживаючому по 

земельну ділянку площею 0,1000 га для будівн:и:цтва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 

вул.Чубинського Павла, 12; 
3. 1 8.ДуховніковіЙ Ірині Віталії:вні. проживаючій по 

земельну ділянку площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 

вул.куліша Пантелеймона, 2-а; 

3. 1 9.Шульзі Людмилі Сергіївні, проживаючій по 

земельну ділянку площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування: житлового будинку, господарських будівель і споруд по 

вул.Стефаника Василя, 5-а; 

3.20.Волонцевич Надії Миколаївні, проживаючій по 
земельну ділянку площею 0,1000 га для будівництва та 

обслугову:ван.н.я: житлового будинку, господарських будівель і споруд по 

вулЬудівельників, 49; 
З.21.Морозюку Анатолію Васильовичу, прожи:ваючому по 

земельну ділянку площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 

вул.ВиноградніЙ, З; 
3.22.Безсмертній Ларисі Михайлівні, rrpoживаючій по 

земельну ділянку площею 0,0365 га для ведення 

особистого селянського господарства по вул.Чубинського Павла, 62; 
3.23.Вербі Леоніду Євгеиійовичу, проживаючому по 

земельну ділянку площею 0,0100 га для ведення особистого 

селянського господарства по вул.Чубинського Павла, 12; 
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3.24.Станкевич Олімпіаді по 

земельну ділянку площею 0,0027 га для у діl3lНИL:tтва та 

обслуговування індивідуального гаражу по 
3.25.почynЗЙЛо Людмилі Борисівні, проживаючій по 

земельну ділянку загальною площею 0,1000 га, з 
них 0,0023 га - землі обмеженого використання - коридор 

ліній елекrpопередач, для будівнюцва та житловоro 

БVJООIКV господарських будівель і споруд ПО LPT" • .L'-Y'HJ..I.J" 

Максиму Юрійовичу, проживаючому по 
земельну загальною площею 0,1000 га, з них га землі 

ліній обмеженоro використання інженерний коридор 
електропередач, для 

господарських U'f iL\l.t1'=Jll> 

З.27.Коваленко 
проживаючим по 

площею га, з них 

тиску, ведення 

4/2. 

дшяш';'j загальною 

0,0164 га - землі обмеженоro використання -
ліній електропередач та газопроводу низького 

особистого селянського господарства по 

зміни цільового призначення 

земельних .циишLVJ>. IJIt'Мі:І:д.нJIiWlIІ; 

4.1.lОренко 
площею 0,0064 

проживаючій по 

сільськогосподарського призначення на 

та обслуговування житловоro OVJOOIКV 

по вулJIермонтова, 39; 
Цезарівні, проживаюЧІИ ПО 

A.'-fJ!t:.t:К;l,1\ Житомирської області, площею 0,0197 га 
СЇJ1IЬСЬКl)Г(І,спод,аІХ:ЬКОro призначення на землі житлової забудови для 

I"Іh, ... mJ"lY\,RVRJ'I~~яа житловоro будинку, roсподарських будівель і 

споруд по BYJ�.UlOJ]loM-АJIеl!!Хе;м.а, 87-а. 

Te:lli:Нl'my ДОIіС}'};rентa.tUю по оформленню права користування 

на земельну ,,_ ...... "J надати в оренду земельну ділянку Деньга Оксані 

Володимирівні, пР,ожи~оо''іій площею 0,0240 га для 
та житловоro будинку, 

roсподарських 56-а. 

6.Надати на виroтовлення технічноі із землеустрою 
ЩО право власності на земельні 

ділянки, громадянам: 
6.1.Деrтяp Світлані Миколаївні, по 

на земельну ділянку орієнтовною площею 0,021 О га для будівництва та 
обслуговування житлового будівель і споруд 
вул.ЧешосЮна., 83; 

6.2.Шаркозі Золотому проживаючому пс 
на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0600 га для будівництва та 
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житлового будинку, господарських будівель і споруд по 

Володимиру ~олайовичу, ГlluцeHКY 
та Світлані Володимирівні, прожива:ючим по 

У на земельну ділянку орієнтовною 
площею 0,0477 га для та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул.Кірова, 70; 

6.4.ФедоровіЙ Ганні Іванівні, npoживаючій по .. на земельну 
W"лп.,), орієнтовною площею 0,0930 га для будівющтва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд вул-Миру, 5; 

6.5.Антонову Петру Петровичу, npoживаючому по на 
земельну ділянку орієнтовною площею 0,0500 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
вул.Пanaніна, 51; 

6.6.Бандик Ганні '-'" ... "........,,,цу.''''n., npoживаючій по 
земельну ділянку площею 0,0600 га для 

обслуговування житлового ОУJ:tИЕtкy, 
вул.l-го Травня, 44; 

6.7.Галушко Олесі .,..",.rц.<o\.I ..... Il. 
земельну ділянку 

обслуговування житлового 

пров.Лазо Сергія, 

господарських OVJ!tiвc~nb 

господарських 

6.8.Гузенко Євгенії ,П"Д ..... І" .. ш"". npoживаючій по 
земельну ділянку площею 0,0400 га для 

на 

та 

споруд по 

на 

та 

споруд по 

на 

та 

обслуговування житлового господарських будівель споруд по 

вул.ІІластунській, 
6.9.Бабаджанян npoживаючій по на 

земельну ділянку площею 0,0600 га для та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель споруд по 

ву д,.Ан,ЦРЄIЄВ8., 77; 
Василівні та 'V"Щ"~""",''''aJ,п 

проживаючим по на земельну .... и,л.tU,:1 n:nіF.:RТCIRНnЮ 

площею 0,0704 га для та обслуговування житлового будинку, 

....... """'.1.!> і споруд по вулЛетра М'\Т'UП'U 
АнаТОЛІЇВні, проживаючій по на 

земельну ділянку орієнтовною IUJощею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських і споруд по 

вул.Коккінакі, 38/1; 
6.l2.Comкy Володимировичу, проживаючому по 

на земельну ділянку єнтов!'!ою площею 0,0505 га 
для та обслуговування житлового 

будівель і споруд по ул~ВіЕrниче!'!Ка, 26/1 j 
6. 1 З.Доценко Іванівні, проживаючій по 

на земельну "ц"".11П":1 орієнтовною площею 0,0938 га для 
ПVlYlВVШIНІ'IЯ житлового будинку, господарських 

господарських 

будівництва та 
і споруд по 
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б.І4.Корабльову Віктору Микол8.ЙовWi)', проживаючому по 

В с.ОпоIШJЯ Зіньювського району Полтавської 

області, на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0235 га для будівництва 
та обслyroвуваиня житлового будинку, господарських будівель і споруд по 
вул.петровськоro, 52/1. 

7.Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у користування (на умовах оренди) Найді Василю 
Миколайовичу, npоживаючому по на земельну ділянку 

орієнтовною площею 0,0500 га за рахунок земель загальноro користування 
для ведення особистоro селянськоro господарства по вул. Хмельницького 

Богдана, ЗІ. 

8.Надати дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність громадянам: 
8.І.Дерев'янко Олені Мш:олаївні, проживаючій по 
на земельну ділянку орієнтовною площею 0,1000 ra, за рахунок земель 

житлової та громадської забудови, для будівництва та обслуговування 

житловоro будинку, господарських будівель і споруд по вулJIiдiце в районі 

будинку .NhЗ4; 

8.2.Федоряці Світлані Петрівні, проживаючій по в 

с.Калинівка Броварського району Київської області, на земельну ділянку 

орієнтовною площею 0,0495 га за рахунок земель житлової та громадської 

забудови для ведення особистого селянського господарства по 

вул.петровського, 78; 
8.З.Сікорі Степанії Михайлівні, проживаючШ по 

на земельну ділянку орієнтовною площею 0,1000 га, за 
рахунок земель житлової та громадської забудови, для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, rocnодарських будівель і споруд в 

районі вул.Стефаника. Вас:иля; 

8.4.ВенгрініЙ Ларисі Миколаївні, npoживаючій по 
на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0700 ra, за рахунок земель 

житлової та громадської забудови, для будівництва та oбcлyroвування 

житловоro будинку, господарських будівель і споруд в районі перетині 

вул,Стефаника Василя та вул. Чубинського Павла; 
8.5.крmmчко Леоніду Романовичу, проживаючому по 

на земельну ділянку орієнтовною площею 0,1000 ra, за рахунок земель 
житлової та громадської забудови, для будівництва та обслyroвуваиия 
житловоro будинку, господарських будівель і споруд в районі вул.Стефаника 

Василя та вул.Чубинського Павла; 
8.б.Чабан Марії Олександрівні, проживаючій по 

на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0425 ra, за 
рахунок земель житлової та громадської забудови, для будівництва та 

обслуговування житловоro будинку, господарських будівель і споруд по 

вул.Електриків. 
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9.Відмовити У дозволів на землеустрою 
від:ве;!:tе~IНЯ земельних ділянок у власність rpoмадянам: 

t'Y1:HHCLIKW Людмилі Іванівні, npоживаючій по на 
земельну орієнтовною площею 0,0240 га для ведення особистого 

селянського господарства 110 вулЯлинковій, 31, в зв'язку з тим, що зазначена 
земельна знаходиться в межах коридору мережі ЛЕП та 

форми 6-зем рахується в землях загального користування; 
9.2.Цукор Вірі Володимирівні. 110 на 

земельну ділянку орієнтовною площею 0,О331га для будівництва та 
житлового будинку, господарських і Сl10РУД по 

ВУJІJiли:нк()ві:В, 39, в зв'язку З ТИМ, що зазначена земельна ділянка заходиться 
в межах інженерного коридору ЛЕП та форми 6-зем рахується 
в землях З8ЛІЛьного користування; 

по 

на земельну площею 

О,ОБООга для будівництва та житлового 
господарських будівель і споруд по 31, в з тим, що 
зазначена земельна ділянка знаходиться в межах червоних ліній 

та зr1дно б-зем рахуєrься в землях 38ЛІЛЬНого 
користування; 

9.4.ТатаровіЙ npoжи.ваючіЙ по 

на земельну орієнтовною площею 

O,OSOOгa для ведення особистого селянського господарства по вул.СонячніЙ, 
33. в зв'язку з тим, що зазначена земельна ділянка знаходиться в межах 

червоних ліній вул.Сонячної та форми б-зем рахується в землях 
загального користування; 

9.S.Доненко Валентині по 

на земельну площею 0,0600га для 
та обслуговування житлового господарських будівель і споруд ПО 

вул.Княжицькій, В З ТИМ, що зазначена земельна ділянка знаходиться 
на землях озеленені загального користування; 

9.б.Коидратенко Андрійовичу, npoжи.ваючому по 
на земельну ділянку орієнrовною площею 0,1 ОООга 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі В'ячеслава та в 
зв'язку з ТИМ, щО зазначена земельна для БУ;і\іВНИJЦТЕI8 
будинку, господарських та СПОРУД 
планом :міста; 

9.7.Кусому Миколі Михайловичу, 11роживаючому по 
на земельну ділянку орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового господарських будівель і СПОРУД в 
районі вул.Чорновіла В'ячеслава та вул.Київської, в зв'язку З ТИМ, що 
зазначена земельна для будівництва житлового 

господарських будівель та СПОРУД не передбачена Генеральним планом 
Олександрі Андріївні, 11роживаючій по 

на земельну Ділянку площею 

O,OS90гa для та 06слyroвувзнЮ! житлового будинку, 
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господарських будівель і споруд по вул.Будівельників, 36, в з тим, 
що на зазначену ,земельну ділянку надано дозвіл на виготовлення проекту 

землеустрою іншому забудовнику під зазначені цілі; 
~.iЦe]POI!'кy Олексію Олександровичу, проживаючому по 

на земельну ділянку орієнтовною площею 0,1 ОООга для 
удівн:ИЦ'гва та обслyroвувзння житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по навпроти буднику N2296, в зв'язку з ТИМ, що 

зазначена земельна ділянка для будівництва житлового будинку, 

господарських OYJtlBlmь та споруд не передбачена Генеральним планом 

9. Євгену Георгійовичу, npoживaIOчому по 
на земельну ділянку площею 

О,lОООга для будівництва та обслуговування житлового 
господарських будівель і споруд в ;те~фaJпuc:а u"""'.I'1lJJA, В .,"" ... ., ..... , З 
ТИМ, що зазначена земельна ділянка Генеl,алlЬНИМ 

бaJ"'1іт.ЖJ!;Зр':ГИJ."НУ житлову забудову; 
УЗI.ме:нко Марії Григорівні, по 

на земельну дimlнкy орієнroвною площею 0,1000 га для БУ;ФВНИlfI1!lа 
та обслуговування житлового будинку, rocподарських і 

вул.Будівельн:н:ків, 34, в зв'язку з ТИМ, що на зазначену земельну ди'Ап,,] 
надано дозвіл на виготовлення проекту землеустрою забудовнику під 

зазначені цілі; 
9.12.Степанову Євгену Юрійовичу, по 

на земельну ділянку орієнтовною площею 0,1 га для будівн:ицтва 
та обcлyroвувзння житлового будинку, rocподарсьmx будівель і споруд по 

вул.Котовського навпроти розміщення буд..N'!!57,59, вул.ВороБЙова в районі 
розміщення буд..N'!!1,14, в зв'изку з ТИМ, щО обрані земельні ділянки 

Генеральним планом міста ""!j"IJiUQ' ... "r,,. 
- вул.Котовського навпроти jJV.'IVl,~"rшL>t буд.Nе57, 59 - під спортивні і 

ФіЗКУЛЬТУРНQ-Oздоровчіспоруди; 
- вул.ВороБЙова в районі РО:ЗМJIЩf:ЮlLII Хе14 - території 3aJ"'1iЛьного 

користування (інженерний коридор 'It('"..nrr;fi'ltjHTii~r!{ мереж); 

- вул.ВороБЙова в районі розміщення - під житлову забудову та 

надано іншому забудовнику 

9.13.Макаревському Віталію 
на 

nPOЖИВaJOчому по 

площею 0,0364 га для 

ЬУ)~И8rкy, rocподарських будівель і 
споруд по з ТИМ, що на зазначена земельна д .... ,,,""" ..... 

рахується в землях ЗaJ"'1iЛьного кориС1)'В2ННЯ; 

9.14.Силюку Миколі ПР,DЖJИШlIЮ'<;ЮМіУ по в 
С.Рачки Чуднівського орієнтовною площею 

0,1000 га для будівн:ицтва та обс.пyrовування житлового будинку, 

rocподарських будівель і споруд по вул.mдіце в районі будинку N!!З4, в 
зв'язку з ТИМ, щО на зазначену земельну ділянку надано дозвіл на 
виготовлення проекту забудовн:н:ку під зазначені цілі; 

9.lS.куртяну ПРОЖИВaJOчому по 

0,1000 га для житлового 
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господарських будівель і споруд по вул.Мирного В 

ЩО наміри забудови земельної ділянки не 
документації та знаходиться на прибудинковій території; 

9.16Лозднякову Івану Миколайовичу, проживаючому по 

на земельні ділянки орієнтовною площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, 
споруд в районі IV житлового району, в зв'язку з тим, що 
ділянки Генеральним планом міста передбачені: 

- перші дві ділянки, які зазначені на схемі під перспективну 
oaJra'X'oKвaJ:rnI:pHY житлову забудову; 

- .цруІі ді.лянки - під дитячі дошкільні заклади; 

- третя ділянка - під житлову забудову та надана іншому заt)уд.ов!іШ::У 
під зазначені цілі. 

10.Надати дозвіл на виroтОWIення проектів землеустрою щодо зміни 

ЦlJJIЬOi80I'O призначення земельних ділянок громадянам: 

10.1.ПрудкіЙ Оксані Юріївні, npoживаючій по 
оріlєкroВНОJЮ площею 0,0169 га із земель сільськогосподарського призначення 
на землі житлової та громадської забудови для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. І-го Травня, 30; 
ІО.2Лаламарчук Ганні Іванівні, проживаючій 110 В 

С.Княжичі Броварського району Киівської області, орієнтовною площею 
1,7237 га із земель сільськогосподарського призначення на землі 

для та обслуговування вир05ничо-складського 
хомnлексу ло вул.Красовського в районі розміщення заводу «ТоргмRШ». 

11 на проведення інвентаризації земельної ділянки ло 

вул.Фрунзе, 1 6, яка належить на праві власності Заварзіній Людмилі 

12Лоновити договори оренди земельних ділянок громадянам: 

12.1.Мельник Галині Антонівні, проживаючій 110 

площею 0,0026 га для обслуговування збірно-розбірного металевого 

гаражу по вулJlaгyнової Марії в районі розміщення буд..N9! О, терміном на 1 
рік. 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 
Київській регіональній філії підприємства "центр державного 

земельного кадастру при комітеті України по земельним 
ресурсам" за N9040633800373 04.1 0.2006р.; 

_.6"~~J'''~~' РаІсі по 
площею 0,0031 га для гаражу по вул.Воїнів-

до договору оренди земельної зареєстрованого у 

виконкомі Броварської міської ради за N!770 08. 12.2004р.; 
12.3.Бессара50віЙ Емілії по 

площею 0,0032 га для обслуговування збірно-розбірного 
металевого гаражу по вул.Грушевського Михайла в районі розміщення 

буд.N!17-б, терміном на 1 
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Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 

Київській регіональній філії ДеJРЖIШН'ОГО niдnpиємства "центр державного 
земельного :кадастру при комітеті України по земельним 
ресурсам" за M~040633800363 

І3.Внести зміни до рішень Броварської міської ради: 

13.1 21.04.2011 року Н.!!203-08-О6 «Про передачу земельних ,ц.LIL'tr'\,J' .... 
громадянам у власність ... », n.3.1. відносно Маркарової Лариси Василівни, 
слова «по вул.Мари 13-6» замінити словами «по вул.Марії 
Лагунової, 2», в зв'язку з технічною правкою; 

132.від 21.04.2011 року .N5l203·08-06 ..про передачу земельних ділянок 
громадянам у власність ... ", п.6.16. відносно Пластовця Андрія Михайловича 
відмінити, в зв'язку з тим, що зазначена земельна ділянка знаходиться на 
непридатній території для житлової забудови; 

lЗ.3.від 09.06.2011року N!!233-09-06 «Про передачу земельних ділянок 
громадянам у власність ... », п.10.4. відносно Фалілєєва Ігора Миколайовича 
слова «0,0400 ГQ» замінити словами «0,0371 ГQ» та слова «по пров. Тихому, 4» 
замінити словами «по пров.Тихому, 411, в зв'язку з правкою; 

13.4.від 21.04.201 1 року .N220З-О8-О6 «Про передачу земельних ділянок 
громадянам у власність ... », п.6.18. відносно Шульги Серriївни, 
слова «вул. Черняховського, 19» замінити словами «по 
19-6», в зв'язку з технічною правкою; 

13.5.від 09.06.2011року .N2233-09-06 «Про передачу земельних ділянок 
громадянам у власність ... », 11.6.6.1. відносно Величка Олександра 
Андрійовича, слова «на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність громадянам» замінити словами «на 
виготовлення документації із землеустрою щодо складання 

документіа, що ПОIСВ1,lIЧ'I{Ю'ГЬ право власності на земельну "","""""А "". відповідно 
до витя.гу з виконавчого комітету ради від 
23.05.2000 року N!l175; 

ІЗ.6.від 15.04.2010 року N!!1470-81-05 «Про передачу земельних ділянок 
громадянам у власність ... », п.4.5. відносно Коваль Тетяни Іванівни, слова 
«вул.Павла 26» замінити словами «пров.Павла Чубинського, 
26», в зв'язку з технічною правкою; 

13.7.від 21.04.2011 року .N220З·08-О6 «Про передачу земельних ділянок 
громадянам у .. », n.6.18. відносно Людмили Серriївни, 
слова «вул. Черняховського, 19, кв.! 1 » замінити словами 

«вул. Черняховського, 19-6, кв.l1», в зв'язку з технічною правкою; 
ІЗ.8.від 05.08.2010 року Н21605-87-О5 ,,про передачу земельних """ .. "",,,,,,, 

громадянам у власність ... ", п.5.20. відносно І<орабльова Анатолія 
Миколайовича та Корабльова Віктора Миколайовича скасувати, в зв'язку з 
надходженням заяв від громадян; 

'.J.J' ...... 20.05.2010 року N!!1530-84-05 земельних ділянок 
громадянам у власність .. ,", п.4.2. "'А"'''''''''' .... !~'.LIll;.tSV! Ядвіги Петрівни після 
слів «, .. площею 0,0600 ГQ» читати «за рахунок земель житлової та 

громадської забудови», далі по тексту; 
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09.12.2010 N2S7- 03-06 ,дРО земельних 

громадянам у ", п.4.7. Бориса 

Михайловича після слів « ... nлощею 0,1000 га» читати <<За рахунок земель 
житлової та громалської далі по тексту; 

13.l1.Biд 21.04.2011 POl\Y N2203-08-06 «Про передачу земельних ділянок 
громадянам у власність ... », П.6.8. відносно Кириченка Валерія ВiIcrоровича, 
слова «за рахунок земель житлової та громадської замінити 

словами «за рахунок земель сільськогосподарського призначення (сіножаті)>>, 
Biдr!OBiднo до листа відділу в м.Броварах 14.07.2011 року 
N20S-3/4-3/1S73; 

13.12.від 18.02.2010 року N21427-79-05 ,дро передачу земельних ділянок 
громадянам у ", п.4.1. відносно Валентини Григорівни 
після ств «за рахунок земель житлової та 

14.Попередити громадян, зазначених в п.п.l, 2, 3 даного про 

необхідність виготовлення державних актів на право власності на землю. 

Is.попередити власників земельних ділянок, що право власності на 
землю може бути припинено у випадках, пеl:>6,D[бачеJIИХ статтями 140, 143 
Земельного кодексу України. 

16.Попередити громадян, зазначених в п.7 цього рішення, про 
можливість уточнення: площ земельних ділянок при виroтовленні технічної 
ДОІ\УМеитації, в з проведенням інструментальних обмірів земельних 
ділянок. 

17.Контроль за виконанням цього 

міськоro голови Андрєєва В.О. 

Міський голова 

м.Броварн 

від 21 лвп:н:я: 2011 року 
N2 ----------------------------

покласти на заступника 

І.В.Сanожко 
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