
БРОІ3АРСЬКА МІСЬКА РАДА КИ)"ВСЬКОЇ ОЬЛАСЛ 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

Про надання JlОЗВО:Jів ІІа ВИГОТО~j;JеIlНЯ технічної 

JJ.ОКУ:v1еJпації 110 оформленню права BJlacllocTi, lJа;щння ДО'НЮ;Jів ІІа 

розроб:ІСНIІЯ IІроектів зсмлеустрою ЩОjНJ віДВС;lення ЗЄ\1СjIЬНИХ 

і(ілянок у нласність та користування, внесення змін JЮ рішснь 

Ьронарської міської paJН1 

РОЗІ'JIЯНУВШИ подаllНН зеМС]IЬНОГО відділу віі! 16,01.2012 року N236 
щодо IlЗіlа!I!ІЯ ДОЗІЮjlів на ВИІ'ОТОВ"lення техніЧІІОЇ докумеllтації 110 ОфОРМ:lенню 
права власності, надання дозволів ІІа розроб:IСI!ІIЯ IІросктів зе\шеустрою щодо 

віJtвеJtСІІІІЯ зеМС;IЬНИХ J!ілянок у ВJlaCHicTb та користуваНIІЯ, внесення ЗМІН до 

рішсНІ, Броварської міської ради, враховуючи те, що земеЛЬІІі ділянки 

знаходяться в користуванні громадян і законність їх наданнн піJtтвеРJtжуєтьея 

віJtповіJtншш документами і генера.lll,НИМ IIJIЩЮ\1 забудови м. І;ровари, та 

керуючись ст.ст.]2, 25, 33, 40, 81, 89, ] 16, ] ]8, ] 19,120,121,124, ]25, 126,140, 
142 3еМСJlЬНОІ'0 KOJICKCY України, 11.12 llерсхі}(них IIОЛОЖСIІI, ]сщ::Iы�oJ"o кодексу 
України, 11.34 СТ.26 Закону УкраїНІ! "Про MicllCBC са\ЮВРЯjlунаllllЯ в У кра'іні", 

Законuм Укра'іни від 05.1 J .2009 року N~ 1702-УІ ,,111"0 внссення ДО дсяких 

законодавчих актів України щодо СIlРОЩСННЯ rЮРЯJ(КУ набутгя "рав на землю", 

Ностановою Кабінсту Міністрів України BiJ! 11.04.2002 року NQ502 "ІІро 

затверджсння Порядку зміни цільового IIРН:lllачення зсмель, які персбувають у 

власності J'ромадян і ЮРИ}(ИЧІІИХ осіб", ПостаllОВОЮ Кабінету Міністрів Укра"іни 

BiJl 21.10.2009 року N~ І] 12 "Про додаткові заХОДІ! ЩОі!О GСЗОІІJl3ТНИХ офОРМ!Jення 
та ВИJtачі громадянам України J(ержавних актів на IІраrю власності на земеllьні 

ділянки", 11.4 Постанови Кабінету Міністрів Укра"іни від 23.12,2009 N~ 1420 "Деякі 
шпання реа:Jізації статгі 186-1 Земе:JЬНОГО кодсксу Укра"іни", а також враховуючи 
прuпозиції lІостійно"і комісі"і з /Іитань розвитку та БЛІ"ОУСТРОЮ територій, 

ЗСМСJlЬНf1X відносин, архітектури, будіВIІИlIтва та інвсстицій, міська рала 

н и р І ІІІ И JI А: 

].l ІаJtaти дозвіл ІШ Ш1ГОТОШІСllJІЯ п:хні'1II0'і JloKYMcHTauiї із 3СШlеустрою 

щодо складання документів, щu IlОсвідчуюТl, IlРUВО В:Щ(;НОСТІ на ЗСМСЛhні 

діJlЯНКИ, громадянам: 

1.1.Вовчук ІІаталії Володимирівні, Осіllоній Галині Анатоліївні, 
Ilроживаючим ІЮ на земсЛ/,ну ділянку 

орієнтовною площсю 0,0500га )l:rя БУJ\іВНIЩТRа і оБСJlУJ'ОВУВalllIЯ житлового 

БУJtинку, ГОСllодарських будіВС:lЬ і СІЮРУД (Ilрисадибна іlіJlянка) 110 ВУJlЛанаса 
МИРНОI'о,34; 

1.2.СеРilЮКУ І3асилю j1СОllі)(ОВI1ЧУ, IJроживаючому 110 
на зсмсльну ділянку оріСIПОВlIOЮ IIJIOI11CIO 0,086ОI'а дJlя 
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будіВlІинтва і обслуговуваllНЯ ЖІПЛОВОІ'О будинку. І'осподарських будівель і 

СПОРУД (присаl1ибна ділянка) по ВУ~I.Старотроїцr,кіЙ,5б; 

I.З,Лепесі Пірі Лмитрівні. проживаючій ПО 

земельну ділянку орієнтовною площею О.ОЗ60га 

обслуговування житлового будинку. I'ОСllOдарських 

(lІрисадибна ділянка) 110 вул.! 'вардійській,9; 

на 

для будівництва і 

будіВСЛh споруд 

1.4. Л:ебеляк Леоніду [30ЛОДИМИРОВИЧУ, проживаю'lОМУ по 

на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0297 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

СІІОРУД (присадибна ділянка) по вул.Лермонтова.54; 

1.5.!оанову Максиму Миколайовичу. проживаючому ПО 

в м. Кисві. на земельну ділянку оріснтовною площею 0.0600 га для 
будівниптва і обслуговування ЖИТЛОВОІ'О будинку. господарських будівеЛh і 

споруд (lІрисадибна ділянка) по ПРОВ. Оболонському. 1 ; 

2.Надати дозвіл на розроблення проектів '~СМJlСУСТРОЮ НЮДО відведсння 

ЗбlеЛhНИХ ділянок у власність l-ромаДЯllам: 
2.1.1 (имбаленко Юлії 130Jlоди~ирівні. IІРОЖИRаючій 110 

ІІа зсмельну ділянку оріснтовною площею 

О.0830га. за рахунок зсмель резервних територій міста - землі житлової та 

громадської забудови. для будівництва і оБСJlуговування житлового будинку, 

І'()сподарських будівсm, і споруд (lІрисалибна ділянка) по Rул'nиноградній,2; 

2.2.Кислині Олені Аалентинівні, IІроживаючій по 

в м.Києві. ~Ia зеМСЛІ,IІУ діJIЯНКУ оріЄIІТОВНОЮ площею 0.1 Ога, за рахунок земель 
рсзеРllНИХ територій міста - землі ЖIIТ1IОВОЇ та громадської заБУJtoВи. для 

будіВНИlПllа і оБС;lуговуваllНЯ ЖІПJІОВО!'О будинку, господарських БУJ{іве:JЬ і 

спорул (присалибна діЛЯlІка) по !lрон.Остапа l3ишні.l-а; 

2.З,БараIl0ВСhКОМУ ПалСIlТННУ ЙОСИПОВИ1IУ. IІрожинаючому по 
на земеЛhНУ ){ілянку орієнтовною площею 0.1 ООО га. 

за рахунок земель реЗСРllНИХ територій міста - землі сільськогосподарського 

призначення (рілля) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

ГОСIІОllарських будіВСJII, і СІЮРУД (lІриса){ибllа лілянка) по вулЛілліСllій, 1 О. 

з.затверднти проект землеустрою ЩОлО зміни цільового призначення 

земеЛhlЮЇ ділянки та змінити цільове призначення земельної ділянки 

I'РО~1аllЯlщі Гулеватій Людмилі Вікторівні. проживаючій по 

lIJющею 0,0707га із земель сільеькогосподарськOl'О ПРlІЗначеНIІЯ на землі 

ЖИТЛОВОЇ та громадської забу Jtови для бу llіВlІицтва та обслуговування 

ЖИТJЮІЮГО будинку. господаРСI.ких булівель і clloPYJt (присадибна лі;IЯlІка) по 
вул.IJідлісніЙ,15. 

4.Надати дозвіл Броварській міСhКlИ раді на виготовлення технічної 

л.окумснтації ЩОllО встаНОRлення меж 1е~еJlЬНИХ ділянок оріснтовною площею 

О.ОО20га та 0.0016га за рахунок земсль жит;ювої та громадської забудови -
(зсмлі багаТОIІОВСРХОIІОЇ ЖИТJlОВОЇ :!абулови) j{ЛЯ lІодалыІІгоo укладення 
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договору особистого строкового сервітуту ЛЛЯ оБСЛУПШУRaJllІЯ пrибудоваllliХ 

всранд JIO квартири NQ36 по вул.КиївськіЙ,3 \ 2. 

5.1 {адати дозвіл на складання технічної докумснтації по оформленню права 
користування земсльними ділянками Ш:ІЯХОМ уклаЛСlІlІЯ договору особистого 

строкового сервітуту ГРО:l,lаJІЯНИНУ ПlС:IССТУ Валерію Петровичу, ПРОЖlІваючому 

по орієнтовною площею О,О020га та 0,00] 61·а JІЛЯ 

обслуговування прибудованих всранл ЛО квартири Х936 по вул.КиївськіЙ,ЗI2. 

б.Згідно З РСКОМСНJlаціею постійної комісії з ШfТаllЬ розвитку та 

благоустрою територій, земслыІхx відносин, архітектури, буліВНИl!Тва та 

інвсстицій, відмовити у поновленні ДОГОВОРУ оренди земсльної ДІЛЯНКИ 

llIевченко Ларисі Вячсславівні, прожинаючій по в 

м.києві, на земельну лілянку оріЄНТОВIІОЮ площею О,0592га для ведення 

особистого селянського ГОСlюларства по нул.КняжиuькіЙ,2-4, в зв'юку З 

тим, що за.lначена земельна лілянка знаХОj!ИТЬСЯ в землях об!l1еженоу·о 

використання - іllженерний КОРИ}lОр мережі лінії СJlСКТРОllерелачі. 

7.8нести зміни до рішень Броварської міської рали: 

7.I.від 24.11.2011 року NQ412-15-06 "Про !lсредачу зсмельних ділянок 

громадянам у власність ... ", в п.5.8. відносно Мисника Георгія Георгійовича 

слова "площею 0,0746га" замінити словами "П.l0щею 0,09571·а", в зв'язку з 

технічною правкою; 

7.2.від 20.\ 0.2011 року N2379-14-06 "Про псредачу зсмельних ділянок 

громадянам у власність ... ", в п.5.2. вілносно Бочарової Любові Іванівни С.l0ва 
"площею О,0300га" замінити слонами "площсю О,03321·а", н зв'язку з 

уточненням площі при проведенні іНСТРУМСlІтальних обмірів земеЛІ,ІІ0Ї 

лілянки. 

8.ПОI1СРСДИТИ громадян, за:шачених в 11.1 щ,ого ріUН:НIІЯ, про !\;Іожливість 
уточнення площ земельних ділянок при виготовлснні тсхнічної локумснтаиії, в 

зв'язку з проведенням інструментальних обмірів зсме.1ыlІхx ділянок. 

9.Контроль за виконанням ЦІ)ОГО рlІнення покласти ІІа заступника 

міСЬКОІ·О голови Андреєва в.о. 

Міський голова J.Н.Сarюжко 

м.Gровари 

від _____ 2012 року 
N~ 
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