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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Проект Р І ШЕН Н Я 

Про передачу земельних ділянок громадянам у власність, 

надання дозволів на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 

на земельні ділянки, надання дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок, внесення змін до 

рішень Броварської міської ради 

Розглянувши подання земельного відділу від 09.08.2012 року NQ 400 щодо 
передачі земельних ділянок громадянам у власність, надання дозволів на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання 

документів, що посвідчують право на земельні ділянки, надання дозволів на 
розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, внесення 
змін до рішень Броварської міської ради, враховуючи те, що земельні ділянки 

знаходяться в користуванні громадян і законність Їх надання підтверджується 
відповідними документами 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 Земельногс 

кодексу України, п.34 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", Законом України від 05.11.2009 року N~й702-VI "Про внесення ДО 

деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на 

землю", Постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 року NQ502 "П?.: 
затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у 

власності громадян і юридичних осіб", Постановою Кабінету Міністрів України 

від 21.10.2009 року NQ1112 "Про додаткові заходи щодо безоплатнwл 

оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності 
на земельні ділянки", пА Постанови Кабінету Міністрів України від 23.12.2009 
NQ1420 "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 ':'(: 
інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

I.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 

документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки та передати у 

власність земельні ділянки громадянам: 

1.1. Москалику Юрію Петровичу, проживаючому по _ 
земельну ділянку площею 0,0895 га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по 
вул. Осипова, 50; 
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1.2. Ільченко Ірині Олегівні, проживаючlИ по 
в м. Києві, земельну ділянку площею 0,0316 га та площею 0,0084 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) і земельну ділянку площею 0,0004 га для ведення 
особистого селянського господарства по вул. Боженка, 33-а. 

2.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 

документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки та передати у 

спільну часткову власність земельні ділянки громадянам: 

2.1 . Рибачук Олені Сергіївні, Рибачук Марині Романівні, проживаючим 
по . та Полуяну Миколі Вікторовичу, Лахно Наталії 
Вікторівні, проживаючим по земельну ділянку 
площею 0,1000 га, з них 0,0019 га землі обмеженого використання -
інженерний коридор мереж комунікацій, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
земельну ділянку площею 0,0158 га для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Маяковського, 15. 

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 

документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки та передати у 

спільну сумісну власність земельні ділянки громадянам: 

3.1 . Філоменку Анатолію Дем'яновичу, проживаю чому по та 

Філоменку Євгенію Анатолійовичу, проживаючому по 

земельну ділянку площею 0,1000 га для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) та земельну ділянку площею 0,0232 га для ведення 

особистого селянського господарства по вул. Шолом-Алейхема, 23. 

4. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельні 

ділянки, громадянам: 

4.1. Криштахович Юлії Валеріївні, проживаючій пс 
в м. Києві, на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0300 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) по вул. Глинки, 3911; 
4.2.Федченко Аллі Валеріївні, проживаючій по 

в м. Києві, на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0300 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) по вул. Глинки, 39; 

4.3. Ромасенко Любові Дмитрівні, проживаючій по 
на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0600 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель споруд 
(присадибна ділянка) по вул. Будівельників, 17; 

4.4. Прокопович Олександрі Павлівні, пр оживаючій по 
на земельну ділянку орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва 
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обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
(присадибна ділянка) по вул. Щорса, 131; 

4.5. Прокопович Олександрі Павлівні, проживаючій по - --

споруд 

на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0050 га для ведення особистого 
селянського господарства по вул. Щорса, 131; 

4.б. Дулі Віктору Івановичу, Дулі Світлані Михайлівні, Дулі Яні 
Вікторівні, проживаючим по на земельну ділянку 
орієнтовною площею 0,0250 га для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель споруд (присадибна ділянка) по 

вул. Московській, 57; 
4.7. Дудці Ядвизі Степанівні, проживаючій по 

земельну ділянку орієнтовною площею О,ОБОО га 

обслуговування житлового будинку, господарських 
(присадибна ділянка) по вул. Старченка, 4/1; 

на 

для будівництва і 

будівель споруд 

4.8. Потій Лідії Степанівні, проживаючій по в 

м. Києві, на земельну ділянку орієнтовною площею О,ОБОО га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель споруд 
(присадибна ділянка) по вул. Старченка, 4; 

4.9. Селюку Миколі Григоровичу, проживаючому по 
на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0208 га для ведення 

особистого селянського господарства по вул. 8-го з'їзду Рад, 12; 
4. 1 О.дементьєву Олександру Олександровичу, проживаючому по 

на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0500 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) по вул. Московській, 34; 

5. Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність громадянам: 

5.1. Хижняку Михайлу Миколайовичу, проживаючому по 
на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0278 га, за рахунок 

земель житлової та громадської забудови, для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Могили Петра, 1 О-а; 

б.Відмовити У наданні дозволів на виготовлення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у власність: 

б.l. Буринській Ользі Віталіївні, проживаючій по 

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

оьслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) на перетині вул. Симоненка Василя та вул. Козацької, в 

зв'язку з тим, що обрана земельна ділянка знаходиться в користуванні іншого 

землекористувача; 

б.2. Засенку Миколі Івановичу, проживаючому по 

на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0750га для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель споруд 
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(присадибна ділянка) по вул. Соборній,2, в зв'язку з тим, що обрана земельна 

ділянка знаходиться в користуванні іншого землекористувача. 

7.Відмовити У наданні дозволів на виготовлення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у користування (на умовах оренди): 

7.1. Засенку Миколі Івановичу, проживаючому по 
на земельну ділянку орієнтовною площею 0,2250га для ведення 

особистого селянського господарства по вул. Соборній,2, в зв'язку з тим, що 

обрана земельна ділянка знаходиться в користуванні іншого землекористувача. 

8. Попередити громадян, зазначених в пл.1,2,3 даного рішення, про 

необхідність виготовлення державних актів на право власності на землю. 

9. Попередити власників земельних ділянок, що право власності на землю 
може бути припинено у випадках, передбачених статтями 140, 143 Земельного 
кодексу України. 

10. Попередити громадян, зазначених в п'.п.4,5 цього РІшення, про 
можливість уточнення площ земельних ділянок при виготовленні документації 
із землеустрою, в зв'язку з проведенням інструментальних обмірів земельних 

ділянок. 

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Андрєєва В.О. 

Міський голова І.В.Сапожко 

м. Бровари 

від 13вересня 2012 року 
NQ ________________ __ 



ДОПОВIІСIІ.!!!LдО П!>ОС"-"ТУ Р І ШЕН НЯ ......... ... ,,--- >~-~ -' 
Розглянувши подання земельного відділу під 07.09.2012 року N~ 441, 

внести наступні доповнення до проеl,:ТУ рішення: 

«Про переда'lУ земеЛЬНIІХ ді",янок громадянам У власність, надання 

дозволів ІЩ виготовлення технічної ДОКУ:\lентації ІЗ землеустрою ЩОДО 

складання ДОКУМСlІтів, ЩО посвідчують праnо на зсмельні ділянки, надання 

дозволі~ на розробку проспів ЗС:\lЛеустрою ЩОДО відвсдення зсмельних 

ділянок, внсссння змін до рішень Броварської :\Ііської радІО}. 

ПУШ,. 1 доповнити підпунктами: 
I.Затвердити технічну документацію із землеустрою ЩОДО складання 

документів, що посвідчують праnо власності на земельні ділянки та передати у 

в",асність зе~[ельні ділянки громадянам: 

1.3. Сидьку Миколі . ВОЛОДІІ:\ШРОВИЧУ, 
земельну ділянку площею 0,0599 

обслуговування житлового будинку, господаРСЬЮIХ 

(присадибна ділянка) по вул. Весняній, 19; 

ПРОЖ!lваючому по 

га ДНЯ будівшщтва і 

будівсль споруд 

1.4. Бичко Олександру Миколайовичу, проживаючому ПО 

земе.ПЬНУ ділянку площею 0,0600 га для будівництва та 

оослуговування ЖІІТЛОВОГО будинку, господарських будівель споруд 

(присаДllбна ділянка) по вул. Макаренка, 12; 
1.5. Лазоренко Оксані Василівні, прожшзаЮ'lій по 

зсмельну ділянку площею 0,0627 га, з них 0,0030 га 

використання - інженерний коридор мережі ЛЕП, 

обслуговування ЖІІТЛОВОГО будинку, господарських 

(присадибна ділянка) по вул. Ломоносова, 8; 

земЛІ обмеженого 

для будівництва і 

будівель споруд 

1.6. Мозговому Миколі Івановичу, проживаючому ПО 
земельну ділянку площею 0,0614 га для будівництва і обслуговування 

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

вул. Папаніна, 4711; 
1.7. Здір Зінаїді Кузьмівні, ПРОЖlІваЮ'Іій по в 

с. Первомайськ, Черкаського р-ну, Чсркаської обл., земельну' діЛянку П"10щею 
0,0607 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) по пров. Ульянових, 1; 
1.8. Шевченко Катерині Василівні, проживаючій по 

земельну ділянку площею 0,0270га ДflЯ будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівсль і споруд (присадибна ділянка) по 
вул.Андрєєва, 7211; 

1.9. Ящук Нінель Пантеліївні, прожнваючій по 
в м. Києві, земельну ділянку площею 0,0600 

обслуговування житлового будинку, господарських 

(присадибна ділянка) по вул. Ковпака, 32; 

га для будівництва і 

будівель споруд 

1.1 О. Бі"10УСЬКУ Володимиру Ісаковичу, проживаючому по 
земельну ділянку площею 0,0597 га, з них 0,0033 га - землі 



обмеженого використання - інженернні1 КОрl!ДОР мереж комунікацій, д.;IЯ 

буді 13 111 щтва і обслуговуваllНЯ житлового будинку, господаРСЬКIІХ будіве.1Ь і 

споруд (присадибна ділянка) по вул. Андрєєва, 20; 
1. 11 . llРl1кладовському Анатолію Ігоровичу, проживаЮЧОl\lУ по 

в м. Києві, земельну ділянку площею 0,0599 га, 
з Н\lХ 0,0018 [(1 - зе~Сlі обмеженого ВlІкорнстання - інженерний коридор мереж 
комунікацій, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарсьКlіХ будівель і споруд (ПРllсадибна ділянка) по вул. Андрєєва, 20/1; 
1.12. Леоненко Аллі Во.l0димирівні, ПРОЖlІваючіі1 по вул. Олімпійській, 

9, КВ. 26, ЗС.\lельну ділянку площею 0,0700 га для будівництва і оБСЛУГОВУВ(l[ШЯ 
ЖиТЛОВОГО будннку, господарських будівель і СПОРУД (присадибна ді.lянка) по 

вул. Раскової Марини, 3; 
,. 1.13. Постоваловій Ользі Тимофіївні, проживаЮ'Іій по 

зе.\lельну ділянку площею 0,0250 га ДJlЯ будівництва і 

обслуговування ЖIІТЛОвОГО БУДІІНКУ, господарських будівель споруд 

([Jрнсадиб[ш ділянка) по вул. Московській, 55/2; 
1.14. Зеленчуку Віпору л1l1колайовичу, 

земельну ді.1ЯНКУ площею 0,0599 
обслуговування ЖІІТЛОВОГО будинку, господаРСЬКIІХ 

(присадибна ділянка) по вул . Заводській, 9; 

проживаlOЧОМУ по 

га ДJlЯ будівництва і 

будівель споруд 

1.15. Дворніку Валерію Іванови'!у, проживаЮ'lОI\IУ по 

зе.\lелыly ділянку площею 0,0907 га для 

будівющтва і обслуговування ЖІIТ':lОВОГО будинку, господаРСЬКIІХ будівель і 

споруд (ПРllсадибна діЛЯ[lка) по вул. Семашка, 3/1; 
1.16. ДВОРІШКУ Олегу Івановичу, прожнпаючому по 

в м. КlІєві, земе.1ЬНУ ділянку шющеlO 0,0884 га д.1Я будіВlІицтва 

обслуговування житлового будинку, господарсьКІ ІХ будівель споруд 

(ПРllсаднбl1а ділянка) по вул. Семашка, 3; 
1.17. Поплавському ВОЛОДИМИРУ ДМІ\ТРОВІ\ЧУ, проживаючому по 

земельну ділянку площею О, І ООО га, з вих 0,0037 га землі 
обмеженого використання - іllженервий коридор мереж комунікацій, д.'lЯ 

будівництва і обслуговування ЖИТЛового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) та земельну ділянку площею 0,0232 га ДJlЯ ведення 
особистого селянського господарства по вул. Осипова, 72; 

1.18. Шаркозі Золотому Степановичу, проживаlOЧОМУ по 

земельну ділянку площею 0,0494 га, з них 0,0027 га землі 
обмеженого використання - інженерний коридор мереж комунікацій, ).11Я 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) по вул. Кирпоноса, 4; 
1.19. Дрогіній Лідії Іванівні, ПРОЖlІваючій по 

земельну ділянку площею 0,0277 га для будівництва і обслуговування 

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

вул. Плеханова, 3811. 

Пункг 2 доповнити підпунктами: 



2 .3аТВСРДНТIІ теХllічну документацію із зе~1ЛСУСТРОЮ щодо складання 

документів, що посвідчують право власності на земельні ділянКІ! та передаТl! у 

спільну часткову lJласність земсльні діЛЯНКIІ громаДR!ш~t: 

2.2. ЮдіllУ І30ЛОдI\МI!РУ ПеТРОВl!ЧУ та Юдіl1ій Лідії TPOXII~liBIIi, 

ПРОЖlІваЮЧllМ 110 , зеМСJl[,ну діЛRНКУ площею 0,0693 га дЛЯ 

будівющтва і обслуговування ЖllТЛОlJОГО будннку, господаРСЬКI1Х будівель і 

споруд (ПРllсадибна діЛЯ!lка) по вул. Лугові N, 3. 

Пункт 3 ДОПовНIІПI підпункгамн: 
3. 3атвеРЩІТІІ тсхнічну докумснтацію із ЗСМ.lеустроro щодо ек..1аДшшя 

документів, що посвідчують право власності ІІа земельні діЛЯНКl! та передати у 

спільну сумісну власнісТЕ, земельні ділянки громадянам: 

3.2. PO~1aHbKO Любові ПетоіВllі та КЛlI~lенко Наталії Мнколаївні, 

ПРОЖllваЮЧllМ по земельну ділянку площею О, 1000 га дЛЯ 
будіВНІІцтва і оБСЛУГОВУlJання ЖІІТЛОВОГО БУДНІІКУ, господаРСЬКIІХ будіве.'ІЬ і 

споруд (ПРllсаДl!бllа ділянка) по вул. Андрєєва, І 18. 

Доповнити ПУНІ\.ОМ 4. 
4. 3aTBcpДIIТlI тсхнічну документацію із зе~IJlеУС'ГІ)QЮ щодо встаlювлеllllЯ 

меж земсльних ділянок Броварс[,кій міськіil раді та оформленню права 

КОрlІстування земе.'1ЬННМIІ діЛЯІІкаМІІ шляхом укладання договору особl!СТОГО 

СТРОКОВОГО сервітуту: 
4 . 1.ЧеркаСОlJіil Ганні ПавліВl\і, прожнваючій по на 

земеЛ[,IІУ ділянку площею 0,0010 га ДIlЯ обслуговування прибудованої веранди 
до квартири H~2 - зе~lлі ЖІІТЛОВОЇ заБУДОВІ!, по вул. Кирпоноса, 5. 

УК.!ІаСТI\ договір особистого строкового сервітуту, що посвідчує право 

КОРlІстування земельною ділянкою терміllОМ до 13.09.2015 року між 

Броварською міс['кою радою та Черкасовою Ганною Павлівною. 

ПУIІI\.4 вважати ПУНКТО:>1 5 та доповнити підпунктами: 
5. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельні 

ділянки, громадянам : 

5 . 11.І-ІИЖНI1К Лідії Миколаївні, проживаючій по 

земельну ділянку орієнтовною площею 0,0600 га 

обслуговування житлового будинку, господарських 

(ПРllсадибна ділянка) по вул. Радгоспній, 18; 

на 

для будівництва 

будівель споруд 

5.12. Пономаренку ДМ ІІТР У Борисовичу, проживаючому по 

на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0107 га ДIlЯ 

ведення особнстого селянського господарства по вул. Плеханова, 22; 
5.13 . 3аГЛlшській Ганні Павлівні, проживаючій по 

на земельну діл){нку орієнтовною площею 0,0800 га дЛЯ будівництва 

обслуговування житлового БУДІІНКУ, господаРСЬКIІХ будівель споруд 

(l1рисаДllбна ділянка) ПО вул . І-го Травня, 1211; 



5.14. Фурман Ларисі Ішшівні та Ігнатенко Нонні Іванівні, проживаючим 
на земельну ділянку, орієнтовною площею 0,0021 га для 

будіВfllщтва і обслуговування житлового будинку, господарських буді ве:lІ, і 

споруд (присадибна ділянка) по вул. Енгельса, 27; 
5.15. Гасе,,), Леоніду Леонідовичу, проживаючому по на 

зе~lеJ[[,IІУ ділянку орієнтовною площею 0,0600 га для будівництва 

обслуговування житлового БУДI!НКУ, господарських будівель споруд 

(ПР\lсадибна ділянка) по ВУЛ. Пушкіна, 27; 
5.16. ГОЛИКУ Васнmо ПетрОВІІЧУ, КрнвощЛl!К Наталії Григорівні, 

Кривошлик Оксані ВОЛОДlІмирівні, проживаЮ'!I!М по 

на земельну ді.1ЯНКУ орієнтованою площею 0,0500 га для 6удівннцтва і 

обслуговування житлопого будинку, господаРСЬКIІХ будівель споруд 

(прнсаДllбна ділянка) по вул. Українки Лесі, 16; 
5.17. Швець Ігорю Григоровичу, проживаю чому по 

та Мартьянову Олегу Вячеславовичу, тимчасово не 

зе~lельну ділянку орієнтовною площею 0,0300 га 

обслуговування житлового буДlШКУ, господарських 

(прнсаднбна ділянка) по вул. Київській, 264; 

зареєстрованому, на 

)LIJЯ будіВНlщтва 

будівель споруд 

5.18. Фроловій Ользі Анатоліївні, ПРОЖIШаІО'lій по в 

с. Рудня, Броварського Р-ІІ)" на земельну ділянку орієнтовною площею 

0 ,0600 га для будівництва і обслуговування житлового БУД\lНКУ, господарсьюС': 

будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. Глинки, 3; 
5.19. Прокопчук Аллі Олексіївні, проживаючіП по 

ІІа земельну ділянку орієнтовною площею 0,0583 га )L1Я будівшщтва 

обслуговування ЖІПЛОВОГО будинку, господаРСЬК\lХ будівель споруд 

(ПР\lсадибна ділянка) по вул. Старотроїцькій, 73. 

ПУН"'Т 5 вважати пун,,'Том 6 та доповнити підпунктами: 
6. Надати дозвіл на розробку проеrпів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність громадянам: 

, 6.2! Колечку Павлу Миколайовичу, проживаючому по 
,. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0600 га, за рахунок 

резервних територій міста., для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по 

вул. ДOB){~eHKa Олександра в районі розміщення буд. N~4; 

·~6.3)ГорініЙ Ніні Іванівні, проживаючій по на земельну 
,,~ 

ділян,,), орієнтовною площею 0,0200 га, за рахунок резервних теРJrrорій міста 
(інші землі - без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом), 

для ведення особl1СТОГО селянського господарства по вул. Вокзальній, 2; 
'6.4.\ Корнієвському Миколі Кириловичу, проживаючому по 

на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0200 га, за рахунок 

земель житлової та громадської забудови, для ведення особистого селянського 

господарства по вул . І-го Травня, 21. 

Доповнити пунктом 7. 



-~ , 
.. 7. 3атверДltТlf проекг землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

вла~Flіtть та передатlt у власність земе,lЬНУ ділянку гtJOмадяНltну Путінцеву 
Андрію Львов!!чу, ПРОЖl!ваючому по зе~!ельну 

ділянку площею 0,0379 га ДЛЯ будівшщтва і обслуговуваllНЯ ЖІПЛОВОГО будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул . Стефаника 

ВаСlfля,2-а. 

ПУНf,.-г 6 вважати пункгом 8 та ДОПОВ!ІІПИ піДПУНh-гаМI!: 
8.Відмовити у lIаданні дозволів на Вlfготовлення проеh-гів землеустрою 

щодо J.lідведеllНЯ земе,lьнltх ділянок у власність: 

( 8.3·. Симоненку Олександру Михайловичу, прожltваючому по 
в с. Імшана, Ямпільського району, Сумської області, на 

земельну ділянку орієнтовною площею 0,0990га для будівництва 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель споруд 

(присаДJtбна діЛЯllка) по пров . Полярників, В зв'язку З ТИ:"І, що зазначена 

територія належип, до земель водно-болотних угідь не може 

використовуватись для будівництва і обслуговування ЖIП.l0ВОro будинку, 

господар'ських будівель і споруд; 
\,.8.4jковалю Матвію Мllхайлов!!чу, прожнваючому по 
·~a земельну ділянку орієнтовною площею О, 1 ООО га для будівництва і 

оБС,lуговування ЖІПЛОВОГО будинку, господарсьюtх будівель і Сl10РУД 

(присадибна ділянка) 110 вул. Леніна, в зв'язку з ТИМ, що на дану земельну 

ділянку надано дозвіл на розробку проекгу землеустрою іншому громадянину. 

Пункг 7 вважати пунктом 9. 
ДОПОВНИТИ пунf,.,ОМ 1 о. 
10.пОНОВИТI1 наС1)'шrі договори оренди зе~lеЛЬІ{)1Х ділянок: 

10.1.договір оренди земельної ділянки, укладений між Броварською 

міською радою та громадянкою Бессарабовою Емілією Павлівною, 

ПРОЖl!ваючою ПО зареєстрований у Київській 

регіональній філії Державного піДПРІIЄМИ lJa ,,центр державного земельного 

кадастру при Державному комітеті УкраїНIІ по земельних ресурсах" за 

N~040633800363 від 20.09.2006 ро",), на земельну ділянку плоrЦеtp 0,0032 га, для 
обслуговування збірно-розбірного гаражу землі транспорту, по 

вул. Грушевського в районі розміщення буд. N!!17-б, TepMiHO~1 13.09.2014 року. 

Доповнити пунктом 11. 
11.Внести зміни до рішень Броварської міської ради: 

11.1. від 26.11.2009 року N2 1310-75-05 «Про передачу земельних ділянок 
громадянам у власність ... » в п 7.63 цього рішення відносно Тіщенко ОлеНlf 
Анатоліївни слова « ... орієнтовною площею 0,0408 га .. . » замінити словами 
« . .. площею 0,0343га та площею 0,0055га ... » далі по текС1)', в зв'язку з 

вимогами чннного законодавства. 

Пункти 8,9,l0,II13важати пунпаМIf 12,13,14,15 відповідно. 
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