
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ І..! 
Про передачу земельних ділянок громадянам 

у власність, надання дозволів на виготовлення технічної 

документації по оформленню права власності, надання дозво
лів на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельн
их 

ділянок у власність та користування, внесення змін до рішен
ь 

Броварської міської ради 

Розглянувши подання земельного відділу від 16.01.2012 року N2З6 

щодо передачі земельних ділянок громадянам у власність, надання дозвол
ів на 

виготовлення технічної документації по оформленню прав
а власності, надання 

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 законність їх надання підтверджується відповідними док
ументами 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 Земельного кодексу України, п.12 

Перехідних положень Земельного кодексу України, п.34 ст.26 Закону України 

"Про місцеве самоврядування в Україні", Законом Україн
и від 05.11.2009 роь.-у 

N21702-VI "Про внесення до деяких законодавчих актів У країни щодо спрощення
 

порядку набуття прав на землю", Постановою Кабінету М
іністрів України від 

11 .04.2002 року N2502 "Про затвердження Порядку зміни цільового призначення 

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

Кабінету Міністрів України від 21.10.2009 року N21112 "Про додаткові заходи 

щодо безоплатних оформлення та видачі громадянам Украї
ни державних актів на 

право власності на земельні ділянки", п.4 Постанови Кабі
нету Міністрів України 

від 23.12.2009 N21420 "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: 

!.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 

державних актів на земельні ділянки та передати у власніс
ть земельні ділянки 

громадянам: 

1 . 1.Кримець Володимиру Ігнатовичу, проживаючому п 

на земельну ділянку площею 0,0933га, з них 0,0016га - землі обмеженого 

використання - інженерний коридор мережі лінії електропередачі, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будіве
ль і 

споруд (присадибна ділянка) по вул.Толстого,25. 
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2.Затвердити технічну документацію із землеустрою по оформленню права 

користування земельними ділянками, а також встановлення меж земельних 

ділянок Броварській міській раді, шляхом укладення договору особистого 

строкового сервітуту громадянам: 

2.1.Данилюк Олені Вікторівні, проживаючій п на 

земельну ділянку площею 0,0006га, для обслуговування прибудованої веранди 

до квартири Nй- землі житлової забудови по вул .Папаніна,4. 

Укласти договір особистого строкового сервітуту між Броварською 

міською радою та громадянкою Данилюк Оленою Вікторівною терміном на 

З роки. 

З.Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність та передати у власність земельні ділянки громадянам: 

3 . 1 . Сібілєвій Ядвізі Петрівні, проживаючій по 

в м.Києві, земельну ділянку площею 

0,0600ra для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул.Петровського, 71; 

3.2.Кублій Раїсі Сергіївні, проживаючій по 

земельну ділянку 0,1000га, з них 0,0315га - землі обмеженого 

використання - інженерний коридор мережі лінії електропередачі, для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) по вул.Каширіна, 1; 
З.З.Козленку Анатолію Михайловичу, проживаючому по 

земельну ділянку площею О, 1 ООО га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) по вул.Виноградній,1; 

3.4.Цимбаленко Юлії Володимирівні, 

земельну ділянку 

будівництва і обслуговування житлового будинку, 

споруд (присадибна ділянка) по вул.Виноградній,2; 

проживаючій по 

площею 0,0830га для 

господарських будівель і 

3 .5.Барановському Валентину Йосиповичу, проживаючому по 
земельну ділянку площею О, 1 ОООга для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) по вул.Підлісній, 1 О; 
3 .6 .Бреус Михайлу Михайловичу, проживаючому по 

земельну ділянку площею 0,0900га для будівництва 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель споруд 

(присадибна ділянка) по вул. Ялинковій,47-а; 

3 . 7.Кадєєву Рінаду Хайдаровичу, проживаючому по , 

земельну ділянку площею 0,0100 га для будівництва індивідуального 

гаражу в районі вул.Київської, 262; 
3.8.Гончар Тетяні Володимирівні, проживаючій ПО 

земельну ділянку площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуального гаражу в районі вул.Київської, 262; 
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3.9. Чабан Марії Олександрівні, проживаючш по 

земельну ділянку площею 0,0425 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель споруд 

(присадибна ділянка) по вул.Електриків,2-а. 

4.Затвердити проекти землеустрою щодо змши цільового призначення 

земельних ділянок громадянам та змінити цільове призначення земельних 

ділянок: 

4.1.Ковалевській Ельвірі Алікрамівні, проживаючій по 

площею 0,0426га із земель сільськогосподарського 

призначення на земш житлової та громадської забудови для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель споруд 

(присадибна ділянка) по вул . 8-го Березня,18 . 

5.Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельНІ 

ділянки, громадянам: 

5.1.Сорокіній Кларі Вячеславівні, проживаючій по на 

земельну ділянку орієнтовною площею О,ОбООга для будівництва 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель споруд 

(присадибна ділянка) по вул.Матросова,27; 

5 .2.Малюзі Олександру Володимировичу, проживаючому по 

на земельну ділянку орієнтовною площею 

О,ОЗООга для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул . Таращанській , 1/1 ; 
5.3. Павленко Тамарі Андріївні, проживаючій по 

на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0722га 

обслуговування житлового будинку, господарських 

(присадибна ділянка) по вул.Чернишевського, Jб; 

для будівництва 

будівель споруд 

5.4.Щербаку Миколі Миколайовичу, проживаючому по на 

земельну ділянку орієнтовною площею 0,0700га для будівництва 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель споруд 

(присадибна ділянка) по вул.Кірова,29. 

б.Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо зміни 

цільового призначення земельної ділянки громадянці Малюзі Галині Вікторівні, 

проживаючій по орієнтовною площею 0,0738га 

із земель сільськогосподарського призначення на землі житлової та громадської 

забудови для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по пров.Павла Чубинського,22 . 

7 .Надати дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність громадянам: 
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7.1.Пилипенко Тетяні Григорівні, проживаючt
и по та 

Тарасенко Олені Григорівні, проживаючій по
 на 

земельну ділянку орієнтовною площею 0,0243 га, за рахунок земель житлової та 

громадської забудови, для ведення особистого 
селянського господарства по 

вул.Київській, 11; 
7.2. Шкірі Юлії Михайлівні, проживаючій по 

на 

земельну ділянку орієнтовною площею 0,0400га, за рахунок резервних 

територій міста - землі сільськогосподарського призначення (рілля), для 

ведення особистого селянського господарства по вулЛідлісній в районі 

будинку NQЗЗ; 

7.3. Антоненку Віктору Олександровичу, проживаючому по 

на земельну ділянку орієнтовною площею О, 1 ОООга, за рахунок 

земель житлової та громадської забудови, для
 будівництва і обслуговування 

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

пров. Остапа Вишні, ІЗ; 

7.4. Дудареику Дмитру Леонідовичу, проживаючому по 

на земельну ділянку орієнтовною площею О, 1 ООО га, за 

рахунок резервних територій міста, для будівництва і обслуговування 

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

вул. Маяковського; 

7.5. Альошиній Ірині Миколаївні, проживаючш по 

на земельну ділянку орієнтовною площею О,
 1 ООО га, за рахунок 

резервних територій міста, для будівництва і обслуговування житлового 

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

Маяковського; 

7.6. Щербаку Сергію Валерійовичу, проживаючому по 

на земельну ділянку орієнтовною площею О, 1 ОООга, за 

рахунок земель сільськогосподарського призна
чення (рілля), для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель споруд 

(присадибна ділянка) по вул. Марії Заньковецьк
ої. 

8.Надати дозвіл Броварській міській раді на виготовлення технічної 

документації щодо встановлення меж наступних 
земельних ділянок: 

8.1.орієнтовною площею 0,001 5га за рахунок земель житлової та 

громадської забудови - (землі багатоповерхової житлової забудови), по 

вул.Білодубравній, 14 для подальшого укладення договору особистого 

строкового сервітуту для обслуговування прибудо
ваної веранди до квартири NQЗ 

по вул.Білодубравній, 14. 

9 .Надати дозвіл на складання технічної документац
ії по оформленню nрава 

користування земельними ділянками шляхом укладення договору особистого 

строкового сервітуту громадянам: 

9. 1 .Драмарецькому Валерію Миколайовичу, проживаючій по 

орієнтовною площею 0,0015га для обслуговування 

прибудованої веранди до квартири NQЗ по вул.Біл
одубравній, 14. 
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1 О.Відмовити у наданні дозволів на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам: 

ІО . І . Кочубею Михайлу Миколайовичу, проживаючому по 

на земельну ділянку орієнтовною площею О, І ОООга 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарс
ьких будівель і 

споруд на розі вул.Ялинкової та вул.Сонячної, в зв'язку з тим, що зазначена 

земельна ділянка надана інщому забудовнику під зазначені цілі; 

ІО .2.Іщуку Володимиру Олександровичу, проживаючому по 

в м .Києві, на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,0394га для ведення особистого селянського господарства по ву
л.Сонячній,35, 

в зв' язку з тим, що зазначена земельна ділянка знаходиться в
 червоних лініях 

вул.Сонячної (землі загального користування); 

ІО.З.Татаровій Вікторії Миколаївні, проживаючій по 

на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,0429га для ведення особистого селянського господарства по ву
л.Сонячній,ЗЗ, 

в зв'язку з тим, що зазначена земельна ділянка знаходиться в ч
ервоних лініях 

вул.Сонячної (землі загального користування); 

10.4 .Татарові й Вікторії Миколаївні , проживаючій по 

аа земельну ділянку орієнтовною площею 

O,U) 1Lra для ведення особистого селянського господарства по вул.Сонячній,Зl, 

в зв'язку з тим, що зазначена земельна ділянка знаходиться в черво
них лініях 

вул.Сонячної (землі загального користування); 

10.5.Кравченку Василю Петровичу, проживаючому по 

в м.Києві, на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,1000га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул.Березовій, в зв'язку з тим, що зазначена 

земельна ділянка Генеральним планом міста передбачена під бага
токвартирну 

житлову забудову; 

1 О.б.Кілик Тетяні Валеріївні, проживаючій по на 

земельну ділянку орієнтовною площею О, І ОООга для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 

вул.Березовій, в зв'язку з тим, що зазначена земельна ділянка Генеральним 

планом міста передбачена під багатоквартирну житлову забудову; 

10.7.Банько Наталії Григорівні, проживаючій по 
на 

земельну ділянку орієнтовною площею О,lОООга для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 

вул.Березовій, в зв'язку з тим, що зазначена земельна ділянка Генеральним 

планом міста передбачена під багатоквартирну житлову забудову; 

10.8.Дем'яненку Миколі Сергійовичу, проживаючому по 

на земельну ділянку орієнтовною площею О, І ОООга для будівництва
 і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 

вул.Кутузова, в зв'язку з тим, що на зазначену земельну ділянку надано 

висновки про погодження nроекту землеустрою щодо відведе
ння земельної 

ділянки інщому забудовнику під зазначені цілі; 
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10.9.Позднякову Івану Миколайовичу, проживаючому по 

на земельну ділянку орієнтовною площею О, 1 ОООга для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі IV житлового району, в зв'язку з тим, що зазначені земельні 

ділянки, згідно з Генеральним планом міста, затвердженим Броварською 

міською радою від 26.08.1999 року NQ 150-11-23 знаходяться на території 

житлової забудови та передбачені під будівництво багатоквартирної житлової 

забудови . 

!! .Відмовити у наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у користування (на умовах оренди) 

Серпакрилову Михайлу Ігоровичу, проживаючому по 

в м.Києві, на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0200га для ведення 

особистого селянського господарства по вул.Княжицькій біля будинку NQ45, в 

зв'язку з тим, що обрана земельна ділянка знаходиться в охоронній зоні 

водовідвідного каналу. 

12.Поновити договори оренди земельних ділянок громадянам: 

12 . 1.Дулі Володимиру Петровичу, проживаючому по 

земельну ділянку площею 0,0021га для 

обслуговування збірно-розбірного металевого гаражу по вул.Черняховського, в 

районі розміщення буд.N2l6-г терміном на 2 роки. 
Внести зміни до договору оренди земельної ділянки , зареєстрованого у 

виконкомі Броварської міської ради за NQ50 від 12.12.2007 року; 

12.2.Варенко Галині Трохимівні, проживаючій по 

земельну ділянку площею 0,00 19га для 

обслуговування з Ірио-розбірного металевого гаражу по вул.Короленка в 

районі розміщення буд.NQ50 терміном на 2 роки. 
Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у 

виконкомі Броварської міської ради за NQ633 від 10.09.2004 року. 

ІЗ.Внести зміни до рішень Броварської міської ради : 

ІЗ.l . від 20.10.2011 року NQ379-14-06 «Про nередачу земельних ділянок 

громадянам у власність .. . », п . 8 . 6. відносно Вороніної Ольги Валеріївни, 

nрізвище «Вороніній» замінити на nрізвище «Чернявській», в зв'язку із зміною 

прізвища, відповідно до свідоцтва про шлюб серія 1-ОК NQ04 7177; 

13.2. від 26.11 .2009 року N21310-75-05 ,,Про передачу земельних ділянок 

громадянам у власність ... ", в п .7.39. відносно Рискаль Людмили Григорівни, 

слова "орієнтовною площею 0,0600га" замінити словами "орієнтовною площею 

0,0638га", в зв'язку з уточненням площі при виготовленні кадастрового плану. 

14.Попередити громадян, зазначених в п.п.1, З, 4 даного рішення, про 

необхідність виготовлення державних актів на право власності на землю . 
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І5 .Попередити власників земельних ділянок, що право власності на 

землю може бути припинено у випадках, передбачених статтями 140, 143 

Земельного кодексу України. 

І б.Попередити громадян, зазначених в п.5 цього рішення, про можливіст
ь 

уточнення площ земельних ділянок при виготовленні технічної документац
ії, в 

зв'язку з проведенням інструментальних обмірів земельних ділянок. 

19.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Андрєєва В .О. 

Міський голова І.В.Сапожко 

м.Бровари 

від 16 лютого 20 І 2 року 

N~----------------
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