
-БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА ""'-"'I.U'-'''''n'J& ОБЛАСІ1 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

Про передачу земe.m.ниx ділянок rpOMaдllНlI.М 

у власність, н8,ЦанІОІ дозволів на виroтoвленни технічної 
ДОI!:y!drекnщjj' по оформлешоо права В8Д8!Ш.ІІ дозволів на 
1)о:1J)обш:ВЕШ проектів землеуC'lJЮЮ ЩОДО земельних 

"",",~"""""A у власність та КОJ:IНС':!'}'ВiUПllII, 
Броварської JИJIоі'ІО"'У. 

поДIUiЮI земельного Від 19.07.2011 раху К0434 

ЩОДО земельних rpoМaдllНaм у власність, надання дозволів на 

виroroвлеННlll технічної документації' по права власності, нацаввк 

до:mo.пiв на розроблеІШЯ проекriв землеустрою ЩОДО відведевня земельних 
дШlІВ(J11( у власність та :в::орнстувавня. виесення змів до рішень Броварської 
місь:в::ої рцци. враховуючи те, що земельні ді.ля.вхи знаходиться в :к:opHC'l)"Вaннi 
rpOМaдIIН і законність іх Н8цанни підтверджується відповідними документами j 

генерапьвим mmвOM забудови м. Броварв, та керуючись СТ.СТ. 12,25,33,40,81, 
89, 116, 118, 119, 120, 121, 124, 125, 126, 140. 142 Земельного кодексу Ухраїви. п. 
12 перехідних положень Земельного кодексу Україви, п. 34 ст26 Закову 
"Про місцеве самовря.цувавв:я в Україні", Законом України від OS.lI.2009p м! 
1102-УІ ..про внеceивJI до деиких законодавчих актів Украіни щодо спрощення 
IШpJJДJCy ва6yrnl: прав на землю", Постановою Кабінету Міністрів Украіни 
11.042002 року .NЮ02 "Про затвердження Пори.дку зміни цільового призначення 
земель, пі перебувають у rpйМ8ДІШ і юридичних осіб", Постановою 
Кабінету Міністрів Украіни 21,ID.2009 року 1&1112 "про додпкош захода 
щодо безоплamиx оформлев:ни та rpoМ8ДІШам Украіни держ:ammx актів на 
право власності ва п.4 Лостанови Кабінету 

23.12.2009 М!1420 cтarn 186-1 Земem.нoго кодексу 
Украіни". а також пocriйRоі комісії з mmшь рО3витв::у та 
м~устрою та 

іввecnщiй, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1 Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо сЮIaдaIШJI 
державних актів на та переда:ти у власність зе:мельш д;i.п.ID!І;ІІИ 
rpOMaдmmм: 

1.1 Локусі Олексійовичу, проЖИВ8Ючому по 
земельну дiшm:кy площею 0,0600 га дт1 буді!ШИ.ЦТВ8. та 
жm:цовоm буди:lПCY, mcподарсьпх будівель і споруд по ВУJІ.мlОЛІ;)ді:D:iіЙ, 
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на виroтoвлеRJ:LЧ 're)t:ЮЧlНої документації із ~М:ЛI!!'\i'CТl'Jlnm 

щодо СХЛaдamll документів, що право власності на зelIlМЬЮ 

1.L:тmmе:вич Teт:s:Hi Миколаївні. по на 
орієнтовною площею 0,0869 ra Д1ІІ буд;iвmщтвa та 

oбcn:yroвy:вa:RЮI житлового будиюсу, господарсь:ких будівель і споруд 
вул.Куту.юва, 24; 

2.2.Дудці Сер"ївні, npoживаючому по на зеlo(eJ1JЬИУ 
ДШЯ.НКУ орієнтовною площею 0,0488 га для будівництва та обcлyroвyвaюr.и 
житлового будmDY, господарських будівель і по вул.Папаніка, 111; 

2.3.Кухсі Олександру ВаСи.J'lЮвнчу та Віпору Васиm.oвичу, 
npоживаючим по орієнтовною площею 
0,0600 ra для буди:ику, 

Швень Ганні 
Анфісі та Анастасії Сер"ївві. 
npoживаючим по на земм:ьну nпощею 

0,0300 ra для та обcлyroвуваннs ЖИТЛОВОГО буд.инку, 

rocnода.рсьхих і споруд ПО npoв.І1ирогова, 
2.S.Сшову Юрійовичу, rzpoживaючому по на 

земмьну дiJшпcy площею 0,1000 га Д1Ш будівництва та 
oбwryroвува.ввя :ІЮіТЛОВОro будикку, roсподарсw:иx споруд по 

вул.Осиnова, БОї 
2.6.Сизову Сергію Юрійовичу, ІІрОжи:ваІОчому ПО на 

земмьну дiJшпcy площею 0,0086 ra для вeдeНWI оообнcroго 
ceпmСЬJroго по вул.Осиnова., БО; 

2.7 ящух проживаючіА по в 

м.Києві, на земельну площею 0,0600 ra Д1ІІ будівництва 
та oбc.пyroвyвamц: житлового господарських і споруд по 
вулl(овпац. 32. 

3.Raдaти дозвіл на виroтo:злеRRli проекту землеустрою щодо відведеВЮl 
земельної ді.лянки у 1С0риС'І.')'В8НЮІ умовах оренди) 

З.1Jbппxy Юрію Кузьмичу, проживаючому по на 

зе~[ел]шу ділянку орїєнroВНОЮ площею 0,0024 ra за рахунок земмь житлової та 
...... .ІІ.<l,ЦI ... о ... '''. забудови для збірно-розбірного металевого rapaжy 
по вулrarapіна в районі будmuy .N!S; 

ЗЗ.8oJIосі Михолі npоживаюч:ому по 
на земельну площею 0,0024 га за рахунок земель 

жит.пової та rpoмадСЬJroї Д1ІІ встановлення та збірно-
розбірного металевого гаражу по бузп.J.НезалеЖJflОС:ті 

будRRRY 1tz4.a; 
З.З.JIисевху Вікторовичу. npo:живаючому по 

на земельну дimnn<:y орієнтовиою площею 

0,0024 га за рахунок земель _",nr'DI"I'i та rpoмaдcмroi забудови ДІ'І! ВСТІШовлеВЮl 
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nl"!~~1ТVI'n"'''''''''IП1''' збірно-розбірного металевого гаражу по 

розюпхеюіЯ будинку 1&4-а; 
Анатолію Семеновичу, npoживаючому ПО 

3el\lIWD\tНY ділянку орїЄВ'roВНОЮ площею 0,0024 га за DЮlУШ)В: земель 
житловоі та забудови,WUI ВС'ПІ.НовлеlШJl та nt"II!1Т'\І1ТІ11VJ1.1І:'ІПlff ::ящ;,;но-
розбірного металевого гаражу по вулJ1aryновоі 
бу д:и:ив:у .NI! 1. 

Ната.піі Олексіівні, npоживаючій ПО 
..м;lOіl;lJІ..ІШ.J .и.),IІ.lIп~'l оріЄВ'roВНОЮ площею 0,0025 га за .. ",,,""",,,.. 

,WUI ВСТ8НовnеиЮl та 004::ЛVТОJ,пamu з45іРJm-'розоЦ:IВО:ro 
ГlП'lШіllйВ районі розюп~еи!іІ ОJfДИ1ВВ:У 

4.надати ва розроблeIOil rmсзеи:тів землеустрою ЩОДО !SЩISIіЩ,c;n.r:w 

земельних м.u ........... 'A у IШ8.Сність громадинам: 
4.1.Пвщенху Станіславу КосmlfI'ИJf10В:ИЧУ проживаючому по 

в м.Києві, на земел:ьиу ДШJПIJ:)' OJ~іQ!ТОJШ:О,Ю площею 
0,1 ООО га за рахунок земель житлової та lр"'.IIIUI,Цc.locll;W _ІУДС)ВИ 

rrvrпm.ІIШJ:.тRS житлового будинку, гос:по;[(ар:сЬJіИХ " .................. і СПОРУД ПО 

ул.](овпu:& В районі розміщеlШJl ОУlI:и.ІОсУ 
4.2ЛластовЦІО Андрію по 

на земельну площею 

0,1 ООО ra, за рахунок земель житлової та забудови, ДmI 
будi.вmщrвa та oбcлyroвyвamu житлового ОV1ІШ!XV. rocnодарсьхих будівель і 
спорУД в районі вул.ГОН"lара Олесл; 

4.3.БоЙ!Со Вірі Кирилівні, nPС)ЮIВ8Jюч:ій ПО на 
земельну ділянку орієнто:ввою площею О, І ООО ra, за рахунок земель житловоУ 
та громадСЬІСоі зal5удов:и, Д.І'Ш: та обcлyroвуllaS1iJi житлового 

бу.JDIНI<Y. rocподарсьпх будівель і вул.Олеся Гокчара.; 
4.4Ірищеmy Во.подимиру прожи.ваючому по 

ва земел:ьиу оріЄВ'roВНО:Ю площею 
0,1000 ra, за :раху.в:ох земель житлової та rpoMiДCbKOr забудови, для 

будівниЦ"Лl& та обcnyгoвувашш житлового будинку, господарсЬXIfX будівель і 
споруд по вул. ЧеpвiriвсЬІСій; 

4.S.xoMeнв:o ОЛlжаlВДJрів!u. П);юаШl800Чій 
ва земельну -.-~; 01рієВ1'()ВВОЮ 

рахунок земель житловоf та та 
обcлyroвyвamu житлового і споруд по 

вул.Каштановій. 17; 
4.6.Jbm'пШ Олеry по 
на зешшьиу дiJшпcy площею 0.1000 ra, за рахунов: земель 

сільсыwo<:подарсьІсоro призначеlШJl • сіножаті, ,WUI будівництва та 

обcлyroвyвaиня житлового буднику, господарських будівель і споруд 11 районі 
вул.СтупIl.Ю!. Грнroрш; 

4.7.Бондаренку Сергію Воло,о:им:ировичу. ПРОЖШІаІОчому по 
на земел:ьиу площею 0,1 ООО ra, за рахунок земель 
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житлової та громадської для будівни:цтва та 
ЖИтлового Оуд:liШlCY. господарських і споруд в по 

розміщеив:s буд.Jl&I2З, 125. 

5.відмовити у наданні на проектів землеустрою 
щодо відведеив:s земem.ниx дimtнOK у rpoмaдliВaм: 

S .1.311.1OO18R Валентину по 
на земельні rшошею О,lОООга для 

будівинцт:ва та обcnyroвування житлового господарських 1J'I~.uJ:М:Ulb 
споруд по вул.кОТОВСЬІСого, буд..J\&66. К062 та 

вул.Кутузова-вул.ОліJbmкa Степана., вул.Фельдмана-вул.Ольги Кобиmmськоі 
або по Миxaйna, в зв'язку з тнм. що обрані земельні дimrюси 

1;:!'!.~;piLW>.I:!_ rшаном міста передбачені: 
ВУJIl.кcm:)вськ()го, вул.Михайла LDа:І:'ОмаЯСІВL вул.Фельдмана - вул.Ольги 

КобиmmсьJЮЇ • лід житлову забудову іншим забудовникам 
зазначені цілі; 

- вул.кутузова - вул. Степана Олійника - територія комунально-с:кладсьЮіХ 
об'єктів та передбачена під міСькі зиробннчі бази; 

- вул.Киі'вськ.а біля будЯl66, N!б2 та Но..3 - культові споруди, 
поліклініки, амбулаторіі та диспансери; 

52.СимоненкУ Оле:ксаидру Михайловичу, проживаІОчому по 
в C.IMmaн.a Ямnim.cь!tоro району Сумської області, на 

земельну орієнтовною площею O,lOOOгa для будівництва та 
обслуговування житлового буд:.ивху, госпол8р(:ЬХИХ споруд по 
вул.СтаротроіцьЩ в заходиться 

на зеМJIJtX відводУ ~1,t;:In.r.lLLI 
5.3.СимоненІСО Марині Анатоліївні, проживаючій по 

в c.I.мmaнa Ямn:i.льcького району СумСЬКОЇ області, на земельну дirurив:y 
орієнтовною rшощею 0,0300 га для будівництва та житлового 
буди:шсу~ rocподарсьхих будівель і споруд на та 
вул.щербакова., в зв'язку з тнм, що зазначена reDитtJlDUt передбачена під проїзд 
зaram.иoго ХQl:ІИС'1ryв;!ШІ:.я:; 

S.4.Боп проживаючіЯ по 
М.Бахмач яа земельну ділянку 

в 

nnіt:''/.ММRЯn1n l'ШOщею 

0,1000 га ДЛJI та oбcлyroвуванвя житлового будинку. 
roeподарських будї:ве.ль і споруд по вул.виroвського в 
зазначена земельна дimrнк.a Генеральним rшаном міста ТІet:lе.l11Saчена 
багатоквартирну житлову забудову; 

S.SІаражу Олександру Серriйовичу, прожи.ваючому по 
на земельні площею 0,0600 га для та 

обслуговування ЖИТ1.Іового господарсьхих будівель по 
вул.БідодібровніЙ н.авпроти або на перетині та 
:вул.БідодібровнїЯ, в зв'язку 3 тнм. що обрані земельні ділянки до 
схеми rшанувальної структури містобудівного оБІРУНТУВаиня встаиовленWI 
меж парку <dJриозерниіЬ) передбачені: 
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- вул.Білодібровна навпроти буд..N!! 1 О - озеленені території загального 

користування та знахОдИт.ЬСЯ в межах санітарно-захисної зони артсвердлоВJ'!НИ 
і в інженерному коридорі комунікаційних мереж; 

- ва перетині вул.Коккінакі та вул.БілодібровніЙ - надава iшn:ому 
забудовнmry; 

5.б'ковалевченІСО Мотроні Гаврилівні, rrpoживаючій по 
на земельну ділянку орієнтовною площею О,IООOra ДШІ 

будіВf:ПЩТВа та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Осьмака Василя, в зв'язку з тим, що зазначена земельна ДiJm:НВ::a 

передбачена ДШІ ВЛIlШI)'ВВНЮl npoізду. 

б.Відмовити У наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведенЮі земельної ділянки у :користуванЮі (на умовах оревди) 

Битчешсо Ірині Василівні. rrpo:живаючій по на земельну 

діп.ишу орієнтовною площею 0,0035 га для oбcлyrовування житлового 
будинку, господарських будівель і СПОРУД, в зв'язку з ТИМ, що зазначена 
земельна ДЇ,!m:i:Кa З8ХОДИ'1'ЬСJI в червоних лініих вул.Божеmm (землі загального 

користування) та в інженерному коридорі ЛЕП. 

7.З:гідно з рекомендацією постійної комісії з шпань розвитку та 
благоустрою repиroрій, земельних відносин, архітектури, будівни:цтва та 
інвеcnщiй, відмовити у наданні дозволу на розроблеННІ! проекту землеустрою 

щодо Щцведеmm земельних ділянОК у кориc::тyвamu: громадянам: 

7.1.Rич Неонілі Максимівні, rrpoж:иваючій по на 
земельну дiшmкy орієнтовною площею 0,0025 га для встановлеНЮі та 
обcлyroвyвamm збірно-розбірного гара:жу по вул'кутузова В районі розміщенвя 
будинку N28, в з:в'язку з відсутністю необхідних документів; 

7.2.Сердюку Гриropію Анатолійовичу, проживаючому по 

на земельну дimmкy орієнroвною площею 0,0025 га дш! встановлення та 
обслуговування збірно-розбірного rвpaжy по вул.Кірова В районі розміщеНЮІ 
будинку N288, в зв'язку з відсутністю необхідних документів. 

8JIaдати дозвіл на виroroвлення проектів землеустрою щодо зміни 
цільового при:шачеНЮі земельних ділянок гроМ1!ДlШа.м: 

8.1'конrypцевій Анжелі Вікторівні, проживаючій по в 
с.зlПlШlок Уманського району Черкаської області, орієнтовною площею 0,0236 
га із земель сільськогосподарського призначення на землі житлової та 

Іромадськоі забудови дш! будівющтва та обслуговування: житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул.Кутузова, 99/1; 
8.2.хоменку Володимиру МиколайОВИЧУ. npoживаючому по 

в м.Києвї, орієнтовною площею О, І ООО га із 

земель сільськогосподарського призначення на землі житлової та громадської 
за15удови для будівнидrвa та обслуговування житловоro будинку, 

господарських будівель і споруд по вул.КaшraновіЙ, 17. 
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g.лоновити договори оренди земельних ГРОмaд,llIШМ: 
9.1.Білавовськомv Володимиру проживаючому ПО 

земельну площею 0,0035 ra, 3 них 0,00 1 S ra -
земnі обмеженого викориСТ8.НШІ - коридор мережі лінії 
елев:rpoпередачі. ДШІ oбcлyroвуванн.и металевого гаражу по 
ву.пJCиiвcькіА в районі рооміщеюu: будкmcy терміном на 2 роки. 

Внести зміни до договору ореНдИ земельної ділянки. зареєстрованого у 
виконкомі Броварської міськоі ради за N!!З2 02.08.2007 року. 

9.2.ЛясJCОВСЬJCОМУ Ігорю ПРОЖИВ8Ю'Іому ІІО 
площею 0,0039 ra Д.1U1 raражу по 

вуn.Оniмпiйській в районі на 2 роки. 
Внести зміни до договору оренди земельної дiшmки, 38peЄC1JЮваного у 

виконкомі Броварськоі міської ради 31 .N'!18б7 30.09.2009р. 

10.Надати дозвіл на складання технічної ДШІ офt>pJlШе11ШИ 
права кориcтyвaнIOl (на умовах земельною дiJumкою 

Станіславовичу, npo1IOfвaIO'Ioмy ІІО 90, кв.38, nnііF'Я"mR,ЯnJЮ 
площею 0,0030 ra ДWI веранди до КВЗLDТIШИ 
ПО вул.ІСві'всьЮй, 304. 

ll.внести 3міни до м.іськоіради: 
11.1.від 09.12.2010 року <d1po передачу земельиих ДI.IIX1tt;'A 

rpoмaдmaм у в.па.снїсть ... », п.5.41. відносно Ковальчука Павла Ю])їйс:>п:'Щ. 
слова «ПJIощею 0,0600 I"S.» замінити словами «площею 0,1000 1'80», 

договором оренди земельно! зареєстрованого у викощомі БJ)I:І.ва:рсь,коІ 
м.ісьхоїради заN!!1843/б 19.06.2008 року; 

11.2.Від 21.04.2011 року N!!203-08-06 «ІІро передачу земельних дiп.mох 
громадянам у власність ... », п.6.14. відносно Ковальчука ІІавла Юрійовича, 
слова (<Пllощею 0,0766 fa)) зам.інити словами <<площею 0,0366 fI», з 
ДOroвopoM оренди ЗСМедЬНОЇ зареєcrpованого у ВИJ!СОН:ХО!\f1 БРО!lаРС~ЬКjі)Ї 

міської ради за )&1843/6 19.06.2008 року; 
1l.3.Biд 26.07.2007 року N!!З9g...24-05 ,,про передачу земельних ДЇЛ.llНСIК 

rpoMaдs.н8М У Масвіст:ь.. ..... п.2.13. твень Ганни 

ВасИJIII Дмитровича. Сокол Дар'ї Серriiвни та Сокол 
схасуващ в зв'и::ncy З надходженв.им 3I1D від ГJЮмaдm. 

12.лопередиТЙ rpoMaдIIH, зазначених в П.П.l даного про 
необхідність ВИГО1'ОмеН1.U( державних ахтів на право масності на землю. 

13l1oпepедити 3еМeJIЬШIX ДЇJ:uu.ioк. ЩО право власності на 
землю може ІІрИI.tИReНО у lIИI!З,ЦnX. передбачених СТ8.ТІ.':ІІМИ 140, 143 
Земельного кодексу У.и;pa1Jв:и. 
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14.Попередиm громадян, зазначених в П.2 цього рішення, !ІРО можливість 
уточнення площ земельних ділянок при виroтoвлеюсі технічної докуме1mЩlї, в 
зв'JmC)' з проведеШ'ІЯМ іиструме:R'Тa.IIЬНИХ обмірів земельних дїЛJlнОК. 

lSXompom. за виконан:ням цього рішення поюrасти на зacтymmкa 

міського голови Андрєєва В.О. 

Міськи:й голова І.В.СалоЖlCО 

м.Бро:вари 

від 18 серпня 2011 року 
Н2 ______________ _ 
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