
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА "'UO.LLJJ'-'l.Iі'-'-JJ. ОБЛАСТІ 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

Про передачу земельних ділянок громадянам 
у власність, надання дозволів на виготовлення технічної 

документації по оформленню права власності, надання дозволів на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність та користування, внесення змін до 
Броварської міської ради 

Розглянувши подання земельного відділу 26.10.2011 року N!!671 
щодо земельних ділянок громадянам у власність, надання дозволів на 

виготовлення технічної по оформленню права надання 

на розроблення землеустрою щодо 

у власність та користування, внесення змін до 

міської ради, враховуючи те, що земельНІ ДІЛЯнки знаходяться в lu"nr.,'-м"" 

громадян і законність їх надання докум:ентами і 

генеральним планом м. Бровари, та керуючись СТ.ст. 25, 40,81,89, 
1 118,119,120, 126,140,142 Земельного кодексу п.12 

Пе:ре:1dд,НИХ положень Земельного кодексу України, п. 34 СТ.26 Закону 
"Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України 05.11.2009р N2 
1702-УІ "Про внесення до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 

порядку прав на землю", Постановою Міністрів 

11.04.2002 року И2502 затвердження Порядку зміни цільового призначення 

земель, які перебувають у власності громадян і юридичних осіб", Постановою 

Каlбінету Міністрів України від 21.10.2009 року N!!1112 "Про додаткові заходи 
щодо безоплатних оформлення та видачі громадянам України державних актів на 
право власності на земельні ділянки", пА Постанови Кабінету Міністрів України 
від 23.12.2009 И!!1420 "Деякі питання статті 186-1 Земельного кодексу 

, а також враховуючи пропозиції постійної комісії з питань розвитку та 
благоустрою земельних та 

інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

із землеустрою щодо складання 

державних актів на земельні ділянки та передати у власність земельні ділянки 

громадянам: 

І.l.Каблучку Володимиру Миколайовичу, проживаючому по 

земельну ділянку загальною площею 0,1062 га, в тому числі 
О, І ОООга, з них 0,0027 га землі обмеженого використання - коридор 

щ"!-,""м Лlнн для житлового 

господарських будівель і споруд ділянка) та 0,0062 га для 
ведення особистого селянського господарства по вул.1-го 17-1911; 
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земельну площею 0,0516 
житлового будинку, господарських 

Мирного, 61; 
1.3.3аЙончик Світлані Василівні, по 

в м.Києві, земельну ділянку площею 0,0613 га для 

житлового будинку, господарських будівель споруд 

\Нj..JШ,D.,L\rl\Jonа ділянка) по 1 О; 
І.4.КамінськіЙ Любові Григорівні, проживаючій по 

земельну ділянку площею 0,0608 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських і споруд (присадибна ділянка) по 

вул.Ломоносова, 21; 
.Ат)сеНТJ,євуМиколі Георгійовичу, про)КИваючоМу по 

земельну площею 0,0520 га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по 
вул.Горького,22; 

1.6.Юрченко Марії Никифорівні, по 

земельну ділянку площею 0,0558 га для і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна по 

вул.Кірова, 44; 
1.7.цимбалюк Людмилі Василівні, проживаючій по 

земельну площею 0,0599 га для будівництва 

ЬV1ПВ(ШЬ і споруд \lJ~J1'l"ЦЦ''lV''''' 

площею 0,0905 га для 
житлового господарських будівель і 

ділянка) по вул.Коккінакі, 

'-"""ШJD~',",D Раїсі проживаючlИ по 
площею 0,0276 га для бу,ціВНИ:ЦТЕlа і обслуговування 

господарських будівель і споруд (присадибна по 

1,1 О.ШаталовіЙ VJlvі\l,<1!1,ЩЛ 
земельну площею 0,0639 га, з них 0,0003 га - землі обмеженого 
використання - інженерний коридор лінії електропередачі, для 

господарських будівель j 

по 

земельну ділянку площею 0,0700 га для і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд \'Ч.Jfl\,а,u,flVД" ділянка) по 

.к.ИІІВСЬКlН, 21; 
Петру проживаючому по 

земельну площею 0,0500 га для і обслуговування 
житлового будинку, господарських і споруд (присадибна ділянка) по 

Jl.1.ШJ""l1n,а, 51; 
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Тетяні проживаючій по 
земельну ділянку площею 0,0869 га для і 
житлового оvпинкv. господарських nш~іn""п' і споруд (присадибна ділянка) по 

вул.кутузова, 24; 
1.14.Ковальчуку Павлу Юрійовичу, проживаючому по 

земельну ділянку площею 0,1000 га, з них 0,0042 га - землі обмеженого 
використання - інженерний коридор мережі лінії електропередачі, для 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
споруд (присадибна ділянка) по вул.Фрунзе, 11; 

<>ТТ'<1'Т1''''Г\ Олесі Леонідівні, проживаючій по 

земельну ділянку площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування 

пров. 

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка) по 
24. 

2.Затвердити документацію із землеустрою щодо складання 

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

2.1. Медведчук Світлані Олександрівні, по 

та Латиш Світлані Олександрівні, проживаючій по земельну 

загальною площею 0,1416 га, в тому числі 0,1000 га для будівництва і 
господарських і споруд 

га для ведення особистого селянського 

проживаючим по 

Кирилюк 

площею 

проекти землеустрою щодо земельних AIJl>1I1lVl>. у 

власність та передати у власність земельні ділянки громадянам: 

Ользі по 

кв.114, земельну ділянку площею 0,1000 га для будівництва і 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по УДJlвеЛЬJfIИJ{lВ,51; 

.l..1\1е.ПЬІШВУ Сергію проживаю чому по 
земельну площею 0,0320 га для ведення особистого 

селянського господарства по вул.МихаЙЛа Драгоманова, 

Зіновію 

земельну M-~""'J 

житлового будинку, господарських 

проживаючому 

га для 

по 

і споруд по 

Наталії Володимирівні, по 
земельну ділянку площею 0,1000 га для с: •• _:_ .•••• і 

споруд по житлового господарських 
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3.5ПлотніковіЙ Світлані проживаючlИ по 

земельну площею 0,1000 га для 
житлового будинку, господарських 

20; 
3.6.Коваленко по 

площею 0,1000 га для 

господарських будівель 

ПР.)ЖjИВ~llO''lIЙ по 

споруд по 

га для ведення особистого селянського 

.Ш()ЛОI\.1~f\леихе:мш, 50. 

проекти землеустрою щодо зміни цільового призначення 

земельних ділянок громадянам та змінити призначення земельних 

ХаРИ1юновій Наталії по 

площею 0,0602 га із земель сільськогосподарського призначення на землі 
житлової та громадської для 1 житлового 

будинку, господарських і споруд по вул.Київській, 41; 
4.2.Іваницькому Сергію Володимировичу, проживаючому по 

площею 0,0358 га із земель сільськогосподарського 
призначення на землі житлової та ДЛЯ 

обслуговування житлового будинку, господарських 

л.AJщр€:єва, 6. 

5.Надати на виготовлення технічної цо]"УI>1еIIПЩl1 із землеустрою 

щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельні 

ДIJJ'>1!:1!1..11, громадянам: 

5.1Поплавському Володимиру Дмитровичу, 'проживаючому по 

на земельну ділянку орієнтовною площею 0,1000 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд ділянка) вул.Осипова, 72; 
5.2Поплавському Володимиру Дмитровичу, проживаю чому по 

на земельну орієнтовною площею 0,0232 га для 

ведення особистого селянського господарства вул.Осипова, 72; 
5.3.ВолковїЙ Валентині Іванівні, проживаючій по на 

для будівництва і земельну площею 0,0450 га 
і споруд 

проживаючому по 

орієнтовною площею 0,0600 га для будівннцтва і 
житлового господарських ,будівель і споруд 

\l1fJY1\.a,tJlr1\j,nаділянка) по вул.Гоголя,2З; 

.J.'JJlr)совlИ Ірині проживаючlИ по 

в м.Києві, на земельну ділянку площею 0,0720 га для 
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будівництва і житлового будинку, господарських будівель і 
споруд \"l-mv«,L\""П::'" Дlлянюа) по вул.Леніна, 7811; 

5.6.Бахмач по 

земельну ділянку орієнтовною площею 0,0580 га для 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
(присадибна ділянка) по вул.Калініна, 16; 

5.7.КузнецовіЙ Віолетті Олександрівні, ПР'ОЖИВ,'1ЮЧІЙ 

на 

і 

споруд 

в Самойленко Мирославі по 

та Лук'янову ГеtЗману Анатолійовичу, проживаючому по 
в м.Киеві, земельну площею 

0,0446 га для і обслуговування частини житлового будинку, 

УДій""'" і споруд (присадибна ділянка) по вул.llархоменка, 1011; 
Георгійовичу, проживаючому по 

орієнтовною площею 0,0746 га для будівництва і 
житлового господарських будівель і споруд 

(П][)ШЩЦДбнаДlJl11n",а) по вул.Толстого, 23/1; 
Леоніду Григоровичу та Сизовій 

Сидорівні, проживаю чим по 
ОРlіЄН'І'ОЕIНОЮ площею 0,0878 га для vy,,,'DJ"X"-\' 

будинку, господарських 

вул.Сєдова, 26; 
споруд 

на земельну 

і житлового 

(присадибна ділянка) по 

5.10.Талько Ользі Володимирівні, проживаючій по 

на земельну орієнтовною площею 0,0600 га для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель споруд 

(присадибна по 3511; 
5.l1.Гебричу Олексію проживаючому по 

на земельну ділянку площею 0,0810 га для будівництва і 
обслуговування житлового господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) по вул.гвардіЙськіЙ, 11. 

О.jіатве~)Дlrrи проект землеустрою щодо земельної A!JJ..I:I.k'!\.l'J. 

користування та надати в оренду земельну ділянку Гаврилову 
Михайловичу, проживаючому по площею 0,0020 га для 
встановлення та 

районі розміщення будинку 

гаражу по 

терміном на 2 роки. 
в 

7.Надати на виготовлення землеустрою щодо зміни 

цільового призначення земельних ділянок громадянам: 

7.1.Климась Уляні Силівні, проживаючій по 
орієнтовною площею 0,0204 га із земель сільськогосподарського призначення 
на землі житлової та громадської забудови для будівництва і обслуговування 

господарських і споруд (присадибна ділянка) по 

7.2.llерепелиці Віталію Павловичу, лроживаючому по 

площею 0,0593 га із земель сільськогосподарського 



призначення на землі 

га із земель 

громадської забудови для 

господарських будівель 
Чу(5инськ,ого. 24. 

6 

для будівництва і 

будівель споруд 

в 

ЄН1LOВНОJЮ площею 

призначення на землі житлової та 

і обслуговування житлового будинку, 

споруд (присадибна ділянка) по пров.llавла 

дозвіл на проектів землеустрою щодо ВІд:ве)[(еFШЯ 
земельних у власність громадянам: 

8.l.AHTOHOBY Петру Петровичу, проживаю чому по на 

земельну ділянку орієнтовною площею 0,0277га, за рахунок земель житлової та 

громадської для ведення особистого селянського господарства по 

JL,LJ"'LJаш:nа, 51; 
8.2,Окорокову Валерію Віталійовичу, Окороковій Григорівні та 

Окороковій проживаючим по на 

,цlJН1rll\.J ОDІЄЕ!ТОВН'ОЮ площею 0,0547 га, за рахунок земель житлової та 
IJV.'Шl/J,"l:>"V' забудови, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських і споруд ділянка) по Могили, 

Dv.пинкv. господарських VYJ'il"'JJ1J:> 

nn".тпrr""""","Щ<f житлового 

jJШ_Щ,\rluт,а ,цІ'.",,,,,,",,) по вул.llетра 

... ~."'"'~nл для і житлового 

DУ1ПВI~ЛЬ і споруд (присадибна ділянка) по 

Олександру проживаючому по 

nnT''''''!''1'''''''''','''' площею 0,1000 
га, за рахунок земель житлової та громадської 

житлового будинку, господарських і споруд 
(присадибна по 

8,7.Степанюк Світлані Анатоліївні, по 

на земельну ділянку площею 0,0215 га, за рахунок 

резервних територій міста землі сільськогосподарського призначення (рілля), 
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для ведення особистого селянського господарства 
Драгоманова, 

по 

8.8.Золотарьову Олександру Анатолійовичу, проживаючому по 

на земельну ділянку орієнтовною площею 
0,0180 га, за рахунок резервних територій міста землі С1J!ЬСЬЮ)ГСtсподаР(~ЬІ<:ОJ 

призначення (рілля), для ведення особистого селянського господарства по 
вул.МихаЙла 73. 

lДм()вИ1LИ У П .... ц .. JсНН I-J,V.)DVJH" на розроблення 

щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам: 

9.1.Скоблик Миколі Григоровичу, проживаючому по 

землеустрою 

на земельну ділянку орі€Нтовною площею 0,0120 га для ведення особистого 
селянського господарства по вул.Коцюбинського, 9, В зв'язку з тим, що 

зазначена земельна ділянка знаходиться в межах вул.Івана Сірка (землі 
загального КОРИС1Ування) та в межах інженерного коридору мережі ЛЕП; 

9.2.Троценку Руслану Миколайовичу, проживаю чому по 

на земельну ділянку орієнтовною площею 
0,0889 га для будівництва і житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул.Радгоспній, 108, в з тим, що зазначена 

земельна ділянка надана іншому забудовнику під зазначені цілі; 

Миколі проживаючому по на 

площею 0,1000 га для та 

житлового будинку, господарських ІУ 

житловому в 

зазначені 

планом міста 

гаТОЮlaР'ГЩШУ житлову забудову; 

Васильовичу, проживаючому по 

на земельну ділянку орієнтовною площею 0,1000 га для та 

оt>слуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в ІУ 

житловому районі варіанти N!й,2,З та по вул.Каmиpіна варіанти N!!4,5, в зв'язку 
зазшачеl:fі земельні ділянки: 

N21,4,5 - іншим інвесторам забудовникам під зазначені 

планом міста передбачені під 

баl~аТ,DКJЩр'rИІ)НУ житлову забудову; 

.Кс)Рf[єЙчі~-:у Георгію Никифоровичу, проживаючому по 

на земельну ділянку орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських і споруд по 

вул.Коккінакі, в з тим, що зазначена земельна знаходиться на 

землях озеленені загального користування - парк та знаходиться 

мереж; 



9.6.Климасю Миколі Івановичу, проживаючому по 

на земельні орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будівель і споруд по 

іншим 

вул.Котовського та 

споруди; 

за::шачеJ,П цілі; 

Раскової 

зазначені земельні ділянки 

житлову забудову та 

. житлову заt)У/.іОБіУ та 

житлову 

під споруди, 

9.7Левченко Валентині по 

на земельну 0,1500 га для ведення 

особистого селянського господарства по в з 

тим, що зазначена земельна надана іншому забудовнику під зазначені 
цілі; 

по 

на земельну площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в районі 

вул.Котовського, в з тим, що зазначена земельна' ділянка Генеральним 

планом міста під спортивні споруди, споруди; 
9.9.Подлужному проживаючому по 

в на земельну площею 0,0500 га для 
ведення особистого селянського господарства по в зв'язку 

А',,,-длш.и знаходиться в межах інженерного коридору 

9.10.Кухарчук JJ..t\.JДМ,l'IЛ' н,,,,,,ш.нн, ПРQ}КИЕ~аюЧIЙ 

знаходиться на землях загального 

9.1 Валентині Дмитрівні, по 

в на земельну ділянку. площею 

0,0200 га для ведення особистого селянського господарства по вул.Каширіна, 
15, в з тим, що земельна ділянка знаходиться в межах 

lю;кеf[ерно]~о коридору мережі 

9.12.Картавченку Володимиру Арсентійовичу, проживаючому по 

на земельну ділянку площею 0,1000 га для 
будівництва 1 обслуговування житлового будинку, господарських і 
споруд 13 районі центральної райошюї лікарні, в зв'язку з тим, що зазначена 

територія надана іншим забудовникам під зазначені цілі. 
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10.Затвердити документацію по оформленню права 
користування на земельну ділянку та надати в оренду земельну 

Катерині Сергіївні, площею 0,0700 га для обслуговування 

і споруд (присадибна ділянка) по 

II.поновити оренди земельної Миколі 
Степановичу, проживаючому по земельну ділянку 

площею 0,0033 га для обслуговування металевого гаражу по 
вул.КиївськіЙ в районі розміщення будинку .МЙ88-а, терміном на 2 роки. 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 

виконкомі Броварської міської ради за N21745 від 15.11.2007 року. 

дозвіл Броварській міській раді на виготовлення технічної 

щодо встановлення меж наступних земельних I-ІЦШл.v". 

площею 0,0015 га, за рахунок земель житлової та 

забудови - (землі багатоповерхової житлової по 

вул.Кирпоноса, 13-а для подальшого укладення договору особистого строкового 
для обслуговування прибудованої веранди до квартири N!!31 по 

вул.короленка, 13-а; 

12.2.0рієнтовною площею 0,001 І га, за рахунок земель житлової та 

тромадської забудови - (землі житлової забудови), по 

7 для подальшого укладення договору особистого строкового 
для обслуговування прибудованої веранди до квартири N!!42 по 

7. 

13.Внести зміни до рішень Броварської міської ради: 

13.1. 09.06.2011 року N2233-09-06 "Про передачу земельних ,щJl)1t1'"'''' 

rpомадянам у власність ... " п.5 відносно Головач Ганни Іванівни після слів «по 
ул.к~[lв(~ы\Іи,' 308» читати на 3 роки», по тексту; 

21.07.2011 року N2 269-10-06 "Про передачу земельних -"".щ ..... " 

rpомадянам у власність ... ", в п.1.6. слова 

,,3 них 0,0057 га" замінити словами "з них 0,0035 га", з висновком 
Держкомзему в м.Броварах від 11.1 0.20 І 1 року N204-6/20-3/1 057; 

09.06.2011 року N!! 233-09-06 "Про передачу земельних ділянок 
rpомадянам у власність ... ", в П.7.2. відносно Зайончик Світлани Василівни 
слова "вул.Глінки, 10" замінити словами 10", в з 
технічною правкою; 

1ЗА.від 20.10.2011 року N2 379-14-06 "Про передачу земельних ділянок 
rpомадянам у власність ... ", в п.1.3. відносно Полув'яна Віктора Миколайовича 
слова "з них 0,00І4га" замінити словами "з них 0,0011 га", в з 
технічною правкою; 

І 20.10.2011 року N!!379-14-06 «Про передачу земельних ділянок 
rpомадянам у власність., ,», в П.7.2. відносно tsC)PCtHo!Ba Миколи Михайловича 
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слова "для влаштування виїзду" 

житлового будинку, господарських 
замінити словами "дЛЯ 
УА'"''''.''' і споруд (присадибна ділянка)" 

з технічною правкою; 

lЗ.б.від 21.04.2011 року N~20З-08-06 "Про передачу земельних ділян< 
громадянам у власність ... ", П.9.6. Жанни Іванівни слоі 
«для житлового будинку, господарських і спору):, 

замінити словами «для ведення особистого селянського господарства», 
зв'язку з технічною правкою. 

громадян, зазначених в 2, З даного прс; 

необхідність виготовлення державних актів на право власності на землю. 

15.попередити власників земельних 

землю може бути припинено у випадках, 

Земельного кодексу 

що. право власності на 
статтями 140, 143 

16.попередити громадян, зазначених в П.5 цього рішення, про можливість 
уточнення площ земельних ділянок при виготовленні технічної документації, в 

з проведенням обмірів земельних ділянок. 

17.Контроль за виконанням цього 

міського голови Андрєєва ко. 

Міський голова 

м.Бровари 

від 24 листопада 2011 року 
И~ ______________ __ 

покласти на заступника 

І.Б.Сапожко 
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