
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОї 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 рішень 

Броварської міської ради 

РозглянуБIlШ подання земельного відділу від 28.11.2011 року N~736 

щодо передачі земельних ділянок громаДЯН3.;\f у власність, надання дозволів на 

виготовлення технічної документації по оформленню права власності, наданю:: 

дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність та користування, внесення змін до рішень Броварської 

міської ради, враховуючи те, що земельні ділянки знаходяться в користуванні 

громадян і закО!-шість Їх надання підтверджується відповідними документами і 

генеральним планом забудови м. Бровари, та керуючись CT.CT.l2, 25, 33, 40, 81, 89, 
116, 118, 119, 120, 121, 124, 125, 126, 140, 142 Земельного кодексу України, п. 12 
Перехідних положень Земельного кодексу України, п. 34 ст.26 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України від 05.11.2009р N2 
1702-УІ "Про внесення до деяких законодавчих актів України шодо спрощення 

порядку набуття прав на землю", Постановою Кабінету Міністрів України від 

11.04.2002 року N!!502 "Про затвердження Порядку зміни цільового призначення 
земель, які перебувають у власності громадян і юридичних осіб", Постановою 

Кабінету 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 N~ 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: 

l.затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 

державних актів на земельні ділянки та передати у власність земельні ділянки 

громадянам: 

1.I.Гурт Вячеславу Вікторовичу, проживаючому по 

на земельну ділянку площею 0,0542га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарсьюІХ будівель і споруд (присадибна ділянка) по 

пров.поштовому,4 ; 
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1.2. Буренок Ва.пентині Василівні, проживаючій по 
на площею 0,0600га для будівництва і 

і споруд (присадибна 

ІЗ щодо складання 

державних актів на земельні власність 

;.>,,, .. т"~' громадянам: 

Володимиру Миколайовичу, Пащенку 

та Пащенко Світлані Володимирівні, проживаючим по 

у м.Києві, на земельну ділянку площею 

для та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул.Кірова,70. 

із землеустрою по V'!-'Vl-"LV"' .... права 

а також встановлення меж земельних 

ді,цянок міській раді, шляхом укладення договору особистого 
~pr'Rj·rvoт'V ГРОМадянам: 

Тетяні проживаючій по 
на земельну ділянку площею 0,001 Іга для обслуговування rIPJflО"\fДО'ВaJЮI 

веранди до квартири N!!42- землі житлової забудови, 

Укласти особистого строкового сервітуту між 

радою та громадянкою Шерстньовою Тетяною Іванівною 

3.2.КЛЮЙ Нінель Павлівні, по на 

площею 0,0015 га земЛ1 обмеженого використання -
lюкеl,еt:іНИГЙ коридор прибудованої 

веранди до квартири N!!31 - землі житлової 

Укласти договір особистого строкового 

міською радою та громадянкою Клюй Нінель Павлівною -rp,n .. ,t." .. " 

'<А1rRF'nnrtП'1lI проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність та передати у власність земельні ділянки громадянам: 

4.1 Дмитровичу, проживаючому по 

земельну ділянку площею 0,1000га для будівництва 

будинку, господарських і споруд 

проживаючому по 

земельну площею 

особистого селянського господарства по вул.МихаЙЛа 

4.3.Степанюк Світлані Анатоліївні, по 

земельну ділянку площею ведення 

особистого селянського господарства по вул.МихаЙла Драгоманова,75; 

4.4.Силюку Миколайовичу, проживаючому по 

земельну площею 0,1000га для будівництва та 
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будннку, господарських 

Олені Миколаївні, проживаючій по 

М".Ш"ЦЧ площею 0,1 ОООга ДЛЯ 

hVl1еJ4ЮК Валентині Василівні, проживаючій по 

площею 0,0236га ДЛЯ будівництва 

господарських будівель і споруд 

10; 
Юріївні, проживаючій по 

земельну площею О,lОООга ДЛЯ будівництва і 

споруд 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна .. шинш.,", 

4.8.нарижніЙ Валентині проживаючій по 

земельну площею будівництва індивідуального гаражу 

по провЛоштовому,611 О. 

5.надати на виготовлеlШЯ технічної документації із землеустрою 

що право власності на земельні 
ділянки, громадянам: 

5.1 Мнколі по на 

господарських . споруд 

по на 

земельну га для ведення особистого 

селянського господарства по "'J." . .LЦVIJ"""', 
5.3.Камінецькому Віталію проживаючому по 

на земельну орієнтовною площею 0,0600 га для 
будівництва і обслуговування житлового господарських будівель і 

споруд (присадибна Космодем'янської,8; 

5.4.Лопаткіну Сергію проживаючому по 

на земельну ділянку площею 0,0600 га для будівництва і 

обслуговування житлового будівель споруд 

(присадибна ділянка) по 

5.5.Лопаткіну Леоніду проживаючому по 
25 в сел. Черкаському Новомосковського Дніпропертровської області, на 

земельну ДІлянку орієнтовною площею 0,0600га для будівництва 

обслуговуваlШЯ житлового будинку, господарських будівель споруд 

(присадибна ділянка) по пров.Озерному, 8/1; 
5.6Лриходько Олені Миколаївні, по 
на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0600га ДЛЯ будівництва і 

будинку, господарських будівель споруд 
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5.7.Носковій Антоніні rНЩj.,'Н"nl. проживаючій по _ 
площею О, І ООО га для будівництва і 

будівель споруд 

ПD'ОЖИВlllO''11И по 

на земельну га для ведення особистого 

Дмитру Юрійовичу, 
проживаючим по на земельну ділянку орієнтовною 
площею 

господарських 

5.10.ВоЙченко 

для j обслуговування житлового будинку, 

і споруд (присадибна ділянка) по вул.Івана Франка,26; 
Михайловичу, проживаючому по 

на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0600 га для 
і обслуговування житлового господарсы�ихx будівель і 

споруд (присадибна Jj.1J1J1fll\.,H 

5.11 
на земельну ділянку 

і обслуговування житлового 

(присадибна ділянка) по вул.Карла lVH1UI\,I,.;i:I. 

5.12. Філіппову Миколі 
на земельну ділянку ОDіЄНІТОВНОЮ 

особистого селянського господарства 

споруд 

по 

для ведення 

5.13.Нізовцеву Володимиру Аr:;ка;ціЙОВlfЧY проживаючому по_ 

IV~1J:1VIV площею 0,0800га для n;nttтx"""", 

будівництва і 

споруд (присадибна AIJJl)H1J~" 

5.15.Дворніку 

О,О900га 

господарських і споруд 

5.16.Дворнику Олегу iDQ"'UJDrl"'1 

В м.Києві, на земельну площею 

будівництва і обслутовування житлового будинку, 

споруд (присадибна ділянка) по вул.Семашка,3; 

5.l7.Стасиневич Антоніні Іванівні, по-

земельну ділянку орієнтовною площею 0,0600га 

обслуговування житлового будинку, господарських 

(присадибна ділянка) по вул.РадгоспніЙ,19; 

5.18ЛостоваловіЙ Ользі Ти:r.юфіївні, 

на земельну ділянку орієнтовною площею 

споруд 

по 

площею 

на 

по 

для 



5 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

споруд (присадибна ділянка) по вул.МосковськіЙ,55/2. 

б.Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у користування Шкляр Віталію Володимировичу, 

проживаючому по на земельну ділянку 

орієнтовною площею 0,0024 га для встановлення та обслуговування збірно

розбірного металевого гаражу по вул.Марії Лагунової в районі розміщення 

будинку N~І3-б. 

7.Надати дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність громадянам: 

7.l.Бреус Михайлу Михайловичу, проживаючому по 

на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0900га, за 

рахунок земель резервних територій міста (інші землі - без рослинного покрову 

або з незначним рослинним покровом), для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в 

районі перетину вул.яблуневої та вул.ялинкової; 

7.2.Батуревичу Олександру Петровичу, проживаючому по 

на земельну ділянку орієнтовною rшощею О,ОI57га, за 

рахунок земель резервних територій міста ( землі сільськогосподарського 

призначення), для ведення особистого селянського господарства по 

вул.МихаЙла Драгоманова,б5. 

7.3.кумаритовіЙ Фатімі Федорівні, проживаючій по 

на земельну ділянку орієнтовною площею О, І ОООга, за рахунок земель 

резервних територій міста ( землі сільськогосподарського призначення), для 
будівництва і обслуговування :житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) по вулЛавла Чубинського; 

7.4Листопаду Олександру Івановичу, проживаючому по 

на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0700га, 

за рахунок земель резервних територій міста (інші землі - без рослинного 

покрову або з незначним рослинним покровом), для будівництва 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель споруд 

(присадибна ділянка) по вул.ялинковіЙ; 

7.5Ларфьонову Олексію Леонідовичу, проживаючому по 

на земельну ділянку орієнтовною площею 0,1 ОООга, за 
рахунок земель резервних територій міста ( землі сільськогосподарського 

призначення), для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул.Фельдмана,16. 

8.Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо складання документів, що посвідчують право користування (на умовах 

оренди) на земельні ділянки, громадянам: 

8.1Лономаренку Леоніду Єлизаровичу, проживаючому по 

на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0700га 
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житлового будинку та господарських 

DШJ<іiJIИU'Н<1 ділянка) по вул.КиївськіЙ,264/I. 

у наданні дозволів на 

щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам: 
9.I.звірянськіЙ Петрівні, по 

на земельну ділянку Ішощею 0,1000 га для 

споруд 

землеустрою 

обслуговування житлового господарських будівель і споруд по 
вул.ВиноградніЙ, в зв'язку з тим, що на зазначену територію надано висновки 
про погодження проекту землеустрою щодо земельних ділянок 

іншим 

9.2.Анищенко 

О, І ОООга для 

під зазначені 

Валентині проживаючій по 

зазначену земельну 

землеустрою щодо 

зазначені цілі. 

з тим, що на 

про погодження проекту 

земельної під 

10.Надати Броварській міській раді на виготовлення технічно! 

щодо встановлення меж наступних земельних 

І О.І.орієнтовною площею 0,0018 га та 0,0022 га за рахунок земель 

житлової та громадської - (землі га1ЮГЮЕlеDХОВОЇ житлової забудови), 

строкового сервітуту для 

ИіІ36 по вул.Короленка,67; 

для подальшого укладення договору особистого 

веранд до квартири 

10.2.0рієнтовною площею 0,0018 га та 0,0022 га за рахунок земель 
житлової та громадської забудови - Ьага1югюв:еDХОВОJ житлової забудови), 

по вул.Короленка,67 для подальшого укладення договору особистого 

строкового сервітуту для обслуговування 

К223 по вул.Короленка,67. 

веранд до квартири 

11 на складання технічної по 

права користування земельними шляхом укладення договору 

особистого строкового громадянам: 

11.1 Наталії Олексіївні, ПР!ОЖИВ2UOЧ 

площею 0,00 І 8га 
прибудованих веранд до квартири К!136 по 

11 Ірині проживаючій по 

орієнтовною площею 0,0018га та 0,0022га для 

прибудованих веранд до квартири К!:!23 по вул.Короленка,67. 

12.поновити договори оренди земельних дL1ЯНОК громадянам: 
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І 2. І .Бобко Руслану Володимировичу, проживаючому по 
земельну ділянку площею 0,0022га для обслуговування збірно-розбірного 

металевого гаражу по вул.Гагаріна,7 терміном на 5 років. 
Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 

Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного 

земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" 
за N~0407ЗЗ800046 від 13.04.2007 року. 

ІЗ.Внести зміни до рішень Броварської міської ради: 

lЗ.1.від 27.03.2008 року N~687-35-05 ,,про передачу земельних ділянок 
громадянам у власність ... ", П.I.1З. цього рішення відносно Поплавської Лідії 

Василівни скасувати, в зв'язку з Ті смертю (свідоцтво про смерть від 19.06.2009 
року Серія І-аК N~160250); 

lЗ.2. від 24.1 1.2011 року N2412-15-06 "Про передачу земельних ділянок 
громадянам у власність ... ", П.ЗА. відносно Мисливець Наталії Володm.шрівни 
після слів « ... площею 0,1000 га» читати « ... , з них 0,0235 га землі обмеженого 
використання - інженерний коридор мережі лінії електропередачі та санітарно
захисна зона трансформаторної підстанції,», далі по тексту; 

IЗ.3.від 25.07.2008 року N2809-40-05 ,,про передачу земельних ділянок 

громадянам у власність ... ", П.I.8. цього рішення відносно Лопаткіна Георгія 

Хомича скасувати, в зв'язку з його смертю; 

13 А. від 04.02.20 І О року N2141 0-78-05 "Про припинення права власності 
на земельні ділянки ... ", П.8.6. відносно Пономаренка Леоніда Єлизаровича 

скасувати, в зв'язку з використаним правом безкоштовної приватизації; 

] 3.5. від 21.07.20]] року N2269-] 0-06 "Про передачу земельних ділянок 
громадянам у власність ... " П.5 відносно Деньга Оксани Володимирівни після 

слів «по вулФранка Івана,56-tш читати «терміном на 3 роки», далі по тексту; 
13.6.від 30.12.2010 року N210З-О5-06 «Про передачу земельних ділянок 

громадянам у власність ... », П.5.7. відносно Бригинець Наталії Михайлівни, 

слова «lзул.АнДРєєва,7611» замінити словами «по вул.Андрєєва,76-ю), в зв'язку 

з технічною правкою. 

] 4.3атвердити матеріали інвентаризації земельної ділянки із зміною 

конфігурації фактичною площею 0,1452га, з них О,lОООга для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) та 0,О452га для ведення особистого селянського 

господарства по вул.Фрунзе,16, яка належить на праві власності 3аварзіній 

Людмилі Петрівні. 

15.попередити громадян, зазначених в п.п.!, 2, З даного рішення, про 

необхідність виготовлення державних актів на право власності на зем.шо. 

16.попередити власників земельних ділянок, що право власності на 

землю може бути припинено у випадках, передбачених статтями 140, 14З 

Земельного кодексу України. 
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17Лопередити громадян, зазначених в П.5 цього рішення, про можливість 

уточнення площ земельних ділянок при виготовленні технічної документації, в 

зв'язку з проведенням інструментальних обмірів земельних ділянок. 

18.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Андрєєва В.О. 

Міський голова І.В.Сапожко 

м.Бровари 

від 20 грудня 2011року 
N~ ________ _ 
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