
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киІвськоІ ОБЛАC1l 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

Про передачу земельних дiJшroк rpомад1ІШ1М 

у власність, Н8ДЗНJIЯ дозволів на виroroвлeвIOl технічної 
документації по офор:м:nеюоо права власності та кориC'l")'В8ННJl, 

вадання дозволів на розроблеННJI проектів землеустрою ЩОДО 
відведеНЮІ земельних ділянок у власність та внесеиия змін до 

рішень Броварської міської ради 

Розrmmyвmи поДJШНJI земельного відділу від 07.04.2011 року .N2192 
щодо приnинеННJI права власності на земельні дimmки, передачу земельних 
ділянОК громадянам у власність, надзиия дозволів на внroтoвленнg техв:ічноі 

докумевта.ції по оформлеmoo права власності та користуванш, надaи:н:Ji дозволів 
на розробленнg проектів землеустрою ЩОДО відведення земельних ДЇЛПІок у 

власність та внесення змін до рішень Броварcысої міської ради, враховуючи те, 

що земельні ділянки знаходв:r:ьcll в користуванні rpoмад1ІН і законність іх 
надIШWI підтвеРДЖУєrьcя 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 Украіни, п. 12 Перехідних 
положень Земельного кодексу Україви, п. 34 ст.26 Закону України '"Про 
місцеве самоврлдуванІОІ в Украіні", Законом Украіни від 05.11.2009р .N2 1702-
УІ ,.про внесеивя до деяких законодавчих актів УкраУив щодо спрощен:ня 

порядку н.абyrrя прав на землю", Постановою Кабінету МініС'Ірів України від 
11.042002 року .NЮ02 '"Про затверджеНН1l Порядку зміни цільового призначення 
зсмель, які перебyвaюn. у власнОСТЇ громадян і юрИдИ"ІНИХ осіб", Постановою 

Кабінету Міністрів Украіни від 21.102009 року Н21112 "Про додаткові заходи 
щодо безоплатних оформлеНЮІ та видачі громадянам Украіни державних актів 
на право власності ва земельні ді.ляюси", п.4 Постанови Кабінету МiНJ стрів 
УІфаІ.ии від 23.12.2009 .N21420 ..деякі JJ.'И'l'SННJI реалізації статті 186-1 Земельного 
кодексу Укрarни", а також· враховуючи пропозиції пocriйиоі комїсіі з цитахь 

розвитку та благоустрою reриторій, земельН1lX відносин, архітекrypи; 
будівmщтвa та інвec-nщiii. місь.ка рада 

ВИРІШИЛА: 

lЛсрe.ztaти у власність земельні дimпnm rpомадянам: 
l.1.Ульяновї.й надії Андріївні, npoживаючШ по 

земельну ділянку площею 0,0550 ra, з них 0,0035 га - землі обмеженого 

використаиия - інженерний КDplШор мережі лінії електропередачі, ДJЦ 
обслуговування житлового бу~. господарсь.ки:х будівель і споруд по 
вул.ГОГОМJ 18; 

1.2.Руденку Борису ВiкroРОВИЧУ. проживаючому по 
земe.n:.ьиу дiтmкy площею 0,0384 га ДJЦ BeдeНRll особистого ceлJffiського 

господарства по вул.королеI:lIC8., 2; 
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Ірині Іванівні, npоживаючій по 

земem.ну площею 0,0313 га дли обcлyroвуваНЮІ житловоro 
ОVJI1Ш1МЬ і споруд по вул.Івана франха. 80/2; 

по 

га, У тому числі 0,1000 гадли 
будївlПiПlТВ8 та житлового господарських будівem. і 
споруд та 0,0052 га дли ведеНШі особистого СeJIIIИСЬКОГО господарства, з них 
0,0128 га - землі коридор мережі. 
лінії електропередачі. по В}'JJ.дИМJіІ'Т'Р'Ова 

1.5.І1индюрі '[Q)(IЖИВ8Кlчій 
земел:ьнудітІнку площею га дmi nf\.~mJ'l"nI~VD"''trl'"'' житлового будинку, 
господарських і споруд по В}'l1l.мsu:ре:ЕШа, 

l.б.Остапенко ЄвдоІСіі Вас:и:mВні, П'Р~)ЖJПl8Jючі.й по 
земem.ну дi.лиmcy площею 0,0573 гадли об~::ЛVГОI.vванl'fJI житловоro будинку, 
господарських будівem. j по ВУJ1Лen:IОВI::J.RОГО 75; 

1.7.хасановШ по 

земельну діJWlX)' площею 0,0277 га дmi оБС:JIYI"'ОD't'.вaJ!іШІ 
господарських будівель і споруд по 

1.8. Удовиченко Нaтaлij .IVII-I.tlСI.l1l, 

В м.Києві, земельну ""и' ....... ".1 

житлового будинку, госшо.пIU:IСЬ]f(ИX "':II~'''''''''''' 
1.9.Бваиар НаШі проживаючій по 

житлового буДИ"ИК)'. 

земельну ді.л1шку площею 0,0264 га, з них 0,0017 га - земщ обмеженого 
вшroристав:ия - коридор мережі лінії електропередачі, для 
обслугову:ваюш житлового буди:нку, господарських бу.півель і споруд по 
вул.ЧелюсIdна. 56-58; " 

1.10ЛруДRОМУ Олександ.ру Григоровичу, прож:юwoчому по 
земельну ділиFUCy площею 0,0560 га для обслуговування 

житлового буди:нку, господарських будівель і споруд ПО вул.Енгельса. ЗЗ: 
1.11.Пінчук Акулjні Н'иІсонівні, npoживаючій по 

земельиу ДШЯ:Н:КУ площею 0,0395 га для обcлyroву:вaннJI ЖИТJ1vВОГО будинку, 
господарських і споруд по 83/1; 

І Андріївні, проживаючій по 
земельну загальНОЮ площею 0,1080 га, в тому числі 

0,1000 га дли житлового будинку, roсподарських будівem. і 
та 0,0080 га "ДЛЯ ведения особистого селянського господарства ПО 

v"' .......... n K:a'P!~M1OICa. 3; 
1.1з.харченку Максиму Михайловичу, проживаючому по 

земельну дinянкy площею 0,0106 га, з них 0,0020 га-
інженерний коридор мережі лінії 

електропередачі,для житлового буДИИКУ, господарських 
будівem. і споруд по В}'JJ[.Л~)МСIВОI:ова. 45/2; 

Валентин:овичу. проживаючому по 
земельиу Д.l.JlJUiI~У площею 0,0837 nІ, з них 0,0012 га-

обмеженого викорИстаНЮІ коридор мережі. 
елl~Icr1DОІІе"Dе.п~~чі. ДІІ.ІІ житлового будинку, господарсьЮІХ 

споруд по В}'nr.ЮііllС:ЬЮ:й. 20311. 
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2Лередати у спільну сумісну власшсть земельні дimmк:и rpoм.адянам: 
2.1.Колесніченку Євгену Серriйовичу та Колесшченко Любові Іванівні, 

npoживаючкм по земельну діл.чшсу площею 0,0632 m 
для: обслуговування житлового будинку, господарсЬЮІХ будівель і споруд по 
вул.Шолом-АлеЙХема, 6; 

2.2.Бохорову Олегу Олексійовичу та Бохоровій Зінаід.і Миколаївні, 
прожнваючим по земельну ділянку площею 0,0756 га для 
oбcлyroвуван:ня житлового будинку, господарських будівель і споруд по 
вул.Старченка,1; 

2.з.Чепурному Володимиру ВасИЛЬОВИЧУ, Здибель Вірі Василівиі, 
Чепурному Василю Дмитровичу та Чеаурвій Марії Дмитрівні, rrpoжmшючим 
110 земельну, дimnпcy площею 0,0611 га дЛJl 
oбcлyroвував:ня житлового будинку, господарських будівель j споруд по 
вупЛетровського,44. 

З.Затвердити проекти землеустрою щодо відведеНЮІ земельних ділянок 

у власність та передати у власність земеm.нl діляшси rpомадянам: 
З.l.Маркаровій Ларисі Васшriвиi, проживаючій по 

земem.нy дiшmкy площею 0,0940 га, з них 0,0153 га - землі 

обмеженого викорИCТ!l.lnll"l: - інженерний коридор мережі ліній 

електропередач, для будiвющrвa та обcлyroвyвaннJI ЖИТЛОВОго будинку, 
господарських будівель і споруд по вул..Рокосовського, 11; 

З.2.Волеватеику Валерію Васильовичу, проживаючому по 

земельну дiшmкy площею 0,1 ООО m для будівWЩ'I1lЗ 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 

вул.Платона Бориспольці, 15-а; 
3.3.Жос Наталії Мнхайл.івні, проживаючій по 

земельну дiлJlнху площею 0,0130 га дл$! будівшщтва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель j споруд по вул.ІСнюющь.кій, 106; 

З.4.Рудовському Геииадію АнатоліЙОВИЧУ. прож:иваючому по 
земельну ді.пянку оріarroв:ною 

площею 0,0100 га для: будівJ.ПЩ'I'Вa та обслyroву:вання: житлового будинку, 
господарських будівель і споруд ПО вул.Гетьманській, 2-а; 

З.5.Калінчеву Сергію Євгенійовичу, npoживаІОчому по 
земельну дiJJ:IIНКY оріarroвною площею 0,0100 

:m для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд по вул.БатуриисьЩ І-а; 

З.б.Корж З01 Івав:івні, прож:иваючій по 

земельну ДimIНКY орієнтовною lШощею 0,1000 га для будівництва та 
обcлyroвуванІОІ жиrлового будишсу, господарських будівель і споруд по 
вул.Батурив.ській, 4. 

4.Затвердити проекти землеустрою щодо змЬш цільового прюначеНWI 

земельних ділянОК rpoMaдmaм та змbmти цільове !1рюначеННJ[ земельних 
дimmox rpoмадя:нам:: 



4.1JCузьміну ПО 

в площею m із земель 
сі.ш..ськогосподарського призначеRЮ! на землі комерці.йвого призначеИЮі ДШІ 
розміщеиии :комплехсу обcлyroвуваикя: в районі транспортвої Р03В'JlЗКИ 
автодороrи 3 в УІ житловому районі; 

4.2.Кузьміну Кост1lИТИНY Олександровичу, І1рОживаючому по 

в м.Києві, площею 1,2233 га із земель 
сільськогосподарського призначении на землі комерційного призначення дn:s 
розміщення КОМІІле:ксу обcлyroвуванин в районі транспортвої розв'юки 
aвтoJtopom з в УІ житловому районі; 

4.3.кузьміиу Коспитину Олександровичу, !ІрОживаІОчому по 
в м.Києві, площею 0.4626 га із земель 

сіл:ьс!.КОГОС;ПО,ДЩ)С:Ь:КОJ'О призначення на комерційного прнзиачеИЮі ДШІ 

рооміщеШUl' комплексу обcлyroвyвaнmr в районі транспортвоі РОЗВ'JlЗКИ 
автодороrn: з в УІ житnовому районі; 

4.4.Кириленко Дмитрівні, IІрОЖЮЦlЮчіU по 

в С.м.т.Глеваха КиївськОї облs.cri, площею 0,0960 ra, з них 0,0832 m - землі 
об:меженоro ВНКOpHcтaн:IOl коридор ліній 
enеК'І]Юпередач, із земель сільськоrocподарськоro призначеиии на землі 
житловоі та громадської забудови Д1D1 будівництва та обcлyroвyвaиюr 
житлового будинку, господарських споруд по ву,лЛетра 
Дороmeю;а, 60; 

4.S.Мамчичу РуСЛану Леонідовичу, npоживаючому по 

в м-Мироиівка J(иівсь:коі області, площею 0,0624 m 
із земель сіт:.с:ькогосподарського на землі комерційного 
І1рIИЗН!8'1IВШШ ДЛЯ та СТОJIНКИ автотраиспор1У 110 

4.6.цепin:ову по 

площею 0,0047 ra із земель сі.llIЬСJblCС.ГОі~ПСlдаРСI,КОГО 

призначеннк на житлової та ГРОМадСЬКОЇ забудови ДЛЯ: будівн.ицтва та 
обслуговування житлового будинку, roсподарськ:их будівель і споруд 110 

:вуn.Рокасовського, 
4.7.Петюлевичу Валерію Антоновичу, про:живаючому по 

площею 0,0430 га із :leмель 
житлової та громадської 

забудови для: та оБС:ЛVГОl1lwаН'11І житлового будинку, 

господарських ОVlnВCШЬ і сцаруд по ВУJІ.ЕJIе~:тр]lПdв. 2. 

документацію із землеустрою щодо скnадaшm: 

документів, що право користувании на земельні та вадати 
в IroРНС'І)'ВІШПІІ земельні дШJIНКИ ПI.ТUlXом укладення доroвору особистого 
cтpoxoвoro CepBjI)"IY громадянам: 

5.l.Ilнлюmев:ку Олегу Петровичу, проживаючому по 

площею 0,0008 га дли обcn:yro:вyвaШUl' прнбудованої 

веранди до :квартири N!51 по вул.Марії Лагунової. 9; 
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5.2.шсрстньовш Тетяні Іванівні. прож:иваючій по 

площею 0,0011 га для обслyroвyвa.вm: прибудова.ноі веранди: до 

:квартири Ка42 по вул.Гагаріна. 7. 

6.Надатв дозвіл на розробленни проеюів землеустрою щодо відведеивя 
земельних ділянок у вл.асвіст:ь грома,цянам: 

6.1.Тоць:Ю.й Ніні Іванівні, проживаючій по ва 
земельну ДШIlНIC)' орієнтовною площею 0,0265 ra, за рахунок земель 
сільськогосподарського првзв.ачеН1lll (рілля), для ведення особистого 
селянського господарства по вул.Івана Франка, І; 

6.2.ЛїnсьЮЙ яні Олександрівні, прож:иваючій по 
на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0766 га, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення (ріl1ЛJ'l:), JtIDI будівництва та 

обcлyroвyвa.вm: житлового будинку. господарських будівель і споруд lШ 
перетині вул...Цм:mpа Русановича та вул.Дмmpа Гамалї.ІІ; 

6.З.полув'sвy Віктору Миколв.йовичу, прожи:ваІОчому по 

на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0220 га, за рахунок земель 
житлової та rpoмaдCbKOЇ забудови, для будівии:цтва та обcлyroвуваиия 
житлового буДИНІ()', .господарських будівель і 'споруд по вул.ІІлеханова., ЗО; 

6.4.хкмеику Віктору Миколайовичу, проживаючому по 

на земельну дimпrкy орієвroвною площею О, І ООО га за рахунОК 
резервних територій міста для буДЇВl:ПЩll!а та обcлyroвyвшmя: жвтл:ового 

будинку, господарських будівель і споруд в районі вул.кул.іma.; 
6.5.Слісаренко Лідії ~івиі, проживаючій по 
на земельну дiлJmкy орієнтовною площею 0,1000 га за рахунОК 

резерВШІХ -reрнroрій міста ДДJI будів:ющтва та обcnyroв}'ВIШWJ ЖИТЛОВОГО 
буди:mc:y. господарських будівель і споруд по вулЛавпа Чубинського; 

6.6.Удовиченко Наталії Юріївні. проживаючій по 
в м.києві, на земельну дiл.s:Iп<:y орієнтовною площею О,ОЗ 11 га за 

рахунок земель житлової та rpoмадської забудови ДЛЯ ведеивя особистого 
ceJlIOICЬKOГO господарства по вул.Макареикі!., 35; 

6.7.Землп ТетlШi Борисівні, прожи:ваючій по 
на земельну дimmкy орієнтоввою площею 0,1 ООО га за рахунок резервних 
територій міста для будівництва та обcлyroвуванм житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул.Баснля Стефав:ика; 

6.8.К:ириче:mc:y Валерію Вікторовичу, проживаючому по 

в м.Києві, на земельну ділянку орієнтовною ІШощею 

0,1000 га за рахунок земель житлової та rpoмадськоі забудови для 

будівництва та обcлyroвуванвя житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул..lC.вяжицьЩ 33; 

6.9.Кнричe:mc:y Валерію Вiкroровнчу, проживаючому 110 

В м.києві, на земельну дimuп<:y орієнтовною площею 
0,0121 га за рахунок земель житлової та rpOMaдCЬKOЇ забудови для ведення 
особистого ceJlJI:НСЬ1l:0ГО господарства по вул.кня:жицыdй, 33; 

6.10.Бидолоб Ганні ФедосіІвні, проживаюч:і:й по 

земельну дimmкy орієнтовною площею 0,1000 га за рахунок резервних 
територій міста для будївЮЩ"l'Вa та обслуговування Жlfiловоro будинку, 
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господарських будівель і споруд на "P"V'!'r"1nl1 Чубинсь:к.ого та 
вул.куліща; 

6.l1.М()розюку Анатолію проживаю чому по 

в с.Перемога ..... i .... .,ru :Київської області. на 

зем:ельиуділяmcy орієнтовною площею 0,1 ООО га за pa:кYFrOK земель житлової 
та громадської забудови для житлового 

буди:mcy, господарських будівель і споруд по ВУJіІ.lJіИНіОІ1~8JJ;віj~, З; 
6.12.Тавлуй Марії Григорівні, по 

на земельну .ділянку орієнтовною площею 0,1 ООО га за рахунок земель 
житлової та громадсько! забу.довн для та 
житлового будинку, господарських і споруд по ВУJІ.Ь:удіВeJJfЬИID:iВ; 

6.lз.гулеЙ Максиму проживаючому по 
на земельну ділянку орієнтовною площею 0,1 ООО га за рахунок резервних 
'l'ериropій міста ДJDI житлового 
господарських будівель і споруд по ВУJI.l\.:УЛJJша; 

6.14. Ковальчуку Павлу проживаючому по 

на земельну площею 0,0766 га за рахунок земель 

ЖИТJIовоі та громадської забудови для веДeRВЯ особистого селянського 
ГОСI!ІОД,арства ПО вул.Фрунзе, ] 1; 

6. І SIapкaвкa Михо.лі СерriйоJЩЧy. проживаючому по 
на земельну дiwm:кy оріевтовиою площею 0,1000 га 

за рахунок земель житлової та громадської забудови JVLII та 
обcлyroв)'В8НВЯ житлового будинку, господарських споруд по 
вул.Слуцьк:іЙ; 

6.16. ПластовЦІО Андрію !V.U'iIU2.II'I.JIIJJSrJ.ЧУ. проживаючому по 
на земельну ДUIJll'U_' ЄlfiТ(JIВНIОЮ площею 0,0500 

га за рахунок резервних територій міста для бу~tiВllИЦnа 

ЖlПJIового будинку, господарських будівмь і Сl10РУД по 
6.11.Знам:епсьхї.й Наталії Вікторівні, ПР'ОЖИВIОО'Чlй 
на земмьву ділянку орієнтовною площею га за рахунок 

резервних територій міста для будівв:ицrвa та nбі:tlf'll'l"nll'lVllіll.R11'111' ЖИТЛОВОГО 

будинку, господарських будівель і споруд по ВУJІ'к,lШIJкріна; 
6.18.шульзі Людмилі СерІіївиі, проживаючій по 

на земельну ділянку площею 0,1000 га за рахунок 
резервних територій міста для та обcn;y.roвува:ния ЖИТЛОВОГО 
будинку, господарських будівель і споруд в Стефamпm; 

6.19.кубліЙ Раїсі СерІіївві, ПРС)Ж1ша:ючій 

ва земельнудiл:Jm:кy орієнтовною 0.1 ООО га за рахунок 
резервних. територій міста ДЛJt БУJumlИЦnа та обс~rolМ!аиIFl!l' житлового 

буди:шсу, господарських будівель і споруд по ВУll.І<:lШІІitpіна; 
6.20.почупаЙ'Ло Людмилі Борисівні. 110 

ва земельну ділянку орііЄВ'roJ!іВОЮ площею 0,1 ООО га 
за .рахунох резервних територій міста для БУldВflИЦ~ 
ЖИТЛОВОГО будинку, господарських і споруд по 

6.21.Білик Марі Петрівні, проживаючій по 
ва земельну ділянку оріЄJl.'roВНОЮ площею 0.1000 га за 
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резервних територій міста ДЛІІ БУ,І~іВ:Епщтва 

ОУАІИНrк' У. господарсьхих будівель і споруд 
Мl!ooUilліl~ні. npоживаюч:іЯ по 

обслуговувa.нmr 

вул.Юшmріна; 

ІШощею 0,1000 га за 'рахунок 

містадІІ.Я БУ,l:{іВВИ:ЦТII8 та обслугову.ванв:я житлового 
господарсьхих будівель і споруд в 'районі вул.ВасИЛІІ Симоненка та 

6.2З.цисареику дмитру Борисовичу, JIpOживаючому по 

на земельну ділиmcy оріє:н-roвною ІШощею 0,1000 га за рахунох 
резервних "І'Р.Т!итnnіЙ міста ДЛІІ будівництва та обслуговування ЖИТЛОВОГО 

будинку, будівель і споруд в районі Симоненка; 
6.24.Вербі Євгенійовичу, проживаюч:ому по 

на земельну ДШ.ІІНІІ:У орієнтовною ІШОЩею 0,1000 га за рахунок 
'резерВних територій міста ДЛІІ будівництва. та обслуговування ЖИТЛОВОГО 
буднику. і споруд на перетині вул.Павла Чубинського 
та вул.БасИJ1ll 

6.25.Вербі 

на Ire'I:ШТиЮ 

ЄВI:'енііЙОIВИЧУ. проживаючому по 

д ........... ,':! орієlП()ВНОЮ ІШощею 0,0100 га за рахунок 
ДЛІІ ведення особистого CeJUlНCЬKOГO господарства 

чу~)m[сь:коr'О та ву л.ВасИJI!i Стефаника; 

Віталіївні, по 

зеJlill:ЛJЬНУ д.iromкy орієнтовною ШІощею 0,1 ООО га за 
рахунок резервних Д1IJI будівнпrn:вa та обслуговyвaиюr 
житлового господарських і споруд по 

6.27.Коваленхо Вікторії Миколаївні, проживаючій по 
на земельну орієнтовною площею 0,1 ООО га за рахунок 

резервних терИТОРій міста ДЛІІ будівництва. та обслугову:ва.ння житловоro 
будинку, roсподарсь:ких будівель і споруд ПО Стеф8.1:l.Иlm; 

б.28.Бишовській Оль:зі Сергіївні, проживаюч:ій по 
на земельну ділинху орієнтовною ruroщею 0,1000 га за рахунок 

·резервних територій міста ДЛІІ та обслуговувa.нmr житлового. 
буднику, господарських будівель і споруд на розі вулJ1aвла та 

вул.Марії 3інь:ковецькоі. 

7.надати на виготовлення технічної nO)cyNreXraIJ~l із "Іе!lIПР'VC'lТlnЮ 

щодо сКJIaДIUIRЯ дo]т~eH11B 

rpoмадлнам: 

що пос:вшЧY1lСЛЬ 

7.1.ШевеpyJiY Олексійовичу, ІІрожнваючому по 
на земельну дimmкy площею 0,0600 га для 

ЖИТЛОВОГО господарсьхих будівель і споруд по вулl1леханова, 4411; 
7.2lJpик.л8ДОВСЬКОМУ Анатолію Ігоровичу, проживаючому ПО 

в I\f.Кнєві, на земельну діл.ян:ку орієxrовною 
площею 0,0600 га для обслуговyвa.нmr житлового буднику, господарсьхих 
OYД;IвeJIЬ і споруд по вул.Андрєєва, 20/1; 

7.З.Білоусько Володимиру Ісакович:у, проживаючому по 
на земельну ділянку оріє:н-roвною площею 0,0600 ra ДЛІІ обслуговування 

житлового господарських будівель і СПОРУд по вул.Андрєєва., 20; 
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Олегу Коc-mrrиновичу. проживаючому по 
на земельну дi.л.mкy орієюовною площею 

0,0600 ra ДЛЯ будівющтва та обcлyroвyвaв:шr ЖIПJIОВОГО будинку, 

roсподарсьЮ!Х будівель і споруд по вул.РaдroспШй, 104; 
7.SXyць Васв:лю Олексійовичу та Куць Івану Васшп.овичу, 

проЖJDaЮ'ШМ по на земельну дiля.Jncy орієнтовною 

площею 0,1000 га ДJ1JI обслуговува:ння житловоro будюпсу, господарсьЮІХ 

будівель і споруд по вул.Щербакова, 40; 
7.6.король Ва.пен:mнi Павлівні, проживаючій по 

на земельну дi.л.mкy орієнтовною площею 0,0500 ra для будівництва та 
обcлyroвyJJання житлового будив:ку, roсподарсьmx будівель і споруд по 
ву.п.Пархомешса, 30-в; 

7.7.Бурі.й Наталіі Володимирівні та Бурому Стефав:у МихайлОВИЧУ. 
проживаючим по на земельну, ділянку орієиroвною 
WІОщею 0,0600 га для будіmшцтвa та обслуговувавн.я житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул.молодіжній, 2. 

8.Надати дозвіл на виro:roвлення проекту землеу,строЮ щодо зміни 
цільового прИЗШі.чення земельШ!Х дimm:OK громадянам; 

8.1.АкулініЙ Валентині Віталіївні, проживаючій по 
орієнтовною площею 0,0433 га із земель сіл:ьськоroсподарського призначення 
на землі житлової та громадської забудови дЛJi будівшn:crва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул.ВороБЙова, 8-а; 
8.2.ЗаііцевіЙ Олені Костянтинівні, проживаюч:ій по 

орієнтовною площею 0,0176 ra із земель 
сi.m.ськогоcnодарського призначеННІ! на землі житлової та rpoмадськоі 

забудовн для будівI:lИЦ'Пlа та обслуговування житлового будинку, 

господарсЬЮІХ будівель і споруд по вул.illсвч:енка, 19-а; 

8З.БоЙКо Оксані Петрівні, проживаюч.ій по 
орієнтовною площею 0,0662 ra із земель сільськогосподарського призв:ачeRWI 
на землі житлової забудови по вуд.Міч:уріна, 4. 

9.надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земemниx діля:нОК у корнстува.иня (на умовах оренди), .громадянам: 

9.1.Купових Петру Васв:т.овв:ч:у, проживаюч:ому по 

орієнтовною площею 0,0100 га за рахунОК земель з~ьного користування 
для обcлyroвувания індивідуального гаражу по вул.Божеmca, 36; 

9.2.куліковій Тетяні Володимирівні, проживаюч:ій по 
ва земельну ДiJUnUCY орієнтовною' площею 0,0023 ra за рахунОК 

земель загального користування ДЛЯ oбc.лyroвування індивідуального гаражу, 

по вул.Оболонській В районі розміщення будинку N274; 
9.3.Єфремеюro Людмилі Олександрівні, проживаюч:ій по 

на земельну дi.mnucy орієнтовною WIощею 0,0026 
ra за рахунок земель зaraльного користува.ння для обслуговування 
індивідуальноro вражу по вул.Оболонській В районі розміщeнн.s будинку 
М174; 
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9.4.Ніщуку проживаючому ПО 

ДШЯНІС:у 01:>іаrroJШО:Ю площею 0,0020 
га за рахунок земель загального 

індивідуального гаражу по ВУJ1.U'''О.1101іСЬПИ 
К214; 

дл,. обслуговування 

розміщення будиику 

9.5.ПлаroновїЙ Тетяні Михайлівні, проживаючій по 
на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0031 га за рахунок земель 

загального кориcтyвзнюr ДЛЯ обслуговування індивідуального гаражу по 
вул.Оболонській в районі розміщеRНЯ буДИFlІ<:у 

9.6.ThrriізбянцевіЙ Жанні Іванівні, проживаючій по 

на земельну площею 0,0400 га ДJ1Ji 
обслуговування житлового будівель і споруд по 
вул.Богдана Хмельющького, 33. 

ДUOJDV,JШEl на землеустрою 

щодо земельних Дl.Ji1I.tII.'A у власність громадянам: 
І 0.1 Мельв:и:кову Юлію проживаючому по 

ва земельну ДIЛЯКІІ:у орієКІ'()ВНОЮ площею 

0,1000 га буд.івющnш та 
господарських I:ІV1І1Вj~.rп. і споруд по ВУJJ..Ь:IlТ}1'ИJlСJЬЮи. з ТИМ, щО 

зазначена земельна ДJ.lllU1J"<:I надана lНDIOMIY :]ІІОУ'ДОJВШПСУ зазначені 
10.2.Д!lчеику Ми.кмі АидріЙОIUtЧ:'І, проживаючому по 

га ДЛJI вeдeRН.li 

з ТИМ, що зазначена земельна 

дimпnta знаходиться в межах caJ!fіТіIфЕIО-:іахИСJііоі зони гаражного кооперативу 
.мз; 

Фе:До];:ЮЕIИЧУ, проживаючому по 

на земельну площею 0,1000 га для та 
оБСЛУГОВУIШИНЯ житлового господарських по 
вул.Кamиpіна, в зв'язку:з ТИМ, щО земельна знаходиться ва тepнrop1Ї 
озеленені зага.льного користування та на проїзді загального ХОРИC1jlВaНня; 

10.4.Шевчеико Ларисі по 
в м.Києві, на земельну площею 0,0750 га для 

5удівющrва та будівель і 
споруд по 2, в зв'язІ<:у З ТИМ, що зазначена земельна .цуl"''''''_ 
надана іншому забудоВШІКУ під зазна'1lеві 

11.Затвердити технічну ДОІ<:уМеитацію по оформлению права 
корИcтyвa.mIЯ на земельну діляику та надати в оренду земельну Д1J'.шu,у 

Олешку Івану Андріяновичу, проживаючому по 
площею 0,0023 га для встановлення та обcлyroвyJШИНЯ збірно

рообірНQГО гаражу по бут.в.Незалеж:ності, в районі рО3міщemIЯ будинку 

.N210-б. 

12.надати дозвіл на проведеRН.li їивеm~]азацif ;SО;:Мlc::JШ,I:І\JА ділJI.Ш:И по 
яка належи:ть на власності 

Дорош Анні Васи.лівиі та Таран 
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13 . .н:ад,ати дозвіл на складання технічноі документації для оформлеННJI 
права кориС1УМННЯ земельною ді.лянкою ШJI.ИXом укладення договору 
особистого CТjЮкового cepBiryтy Данилюк Олені Вікторівні, проживаючій по 

орієнтовною площею 0,0006 га для обoлyroвуванвя: 
прибудовано! веранди до квартири Х!!2 по вулЛапаніна. 4. 

14.Згідно 3 рекомендацією постійної комісії 3 lІИ'1'8НЬ розвитку та 
благоустрою територій, земельних відносин, архітсК1)'рИ, будівництва та 

інвестицій. в зв'язку 3 неможливістю вирішення пига.в.ня спірного 
земле:кориC'I'}'ВЗlШJl. скасувати Hacтynнi пунхти рішень щодо на.да:вня дозволу 
на виroтoвлеВШІ технічної документації із землеустрою щодо складання 
документів що посвідчують право власності на земельну дiлJmкy, а саме: 
п.5.18. рішення: від 14.09.2010 року N!1642-89-05 <d1po передачу земельних 
ділянок громадянам у власність ... » відносно Ба.коць:коі Наталії Григоршни та 
Царук НlПaЛії Миколаївни, п.5.39. в.ід 09.12.2010 року 1'&51-03-06 <d1po 
передачу земельних ділянОК громадя:нам у власність ... » в.іднОСНО Бакоцьхої 
Наталії ГригорівниТ8 П.5.40. відносно Царук Наталії Мmroлаївни і Царук 
Ольrи Миколаївни, п.5.16. в.ід 05.08.2010 року .N1!160S-78-05 <d1po передачу 
земельних дimmOK rpoмaдsнaм у власність ... » відносно Дунаєвської 

ВалеН'1ИНИ Василівни, та зaлшmпи наступні земельні дiлJmки: площею 
0,0097 ra, площею 0,0079 Щ площею 0,0072 га та площею 0,0048 га по 

вул..І<иІвській, 262 в зеМJlJlX залшьного користування. 

] 5.Внести зміни до рішеш. Броварської міської ради: 
JS.J.вЩ 14.09.2010 року 1'&1642-89-05 "І1ро передачу земмьнвх ділянок 

громадянам у власність. .... , п.9. відносно Клюй Нінель Павлівни слова 
(mрибудова:вого балкону» замiниrи словами <<:прнбудовано! верандІО>, в 

зв'язку 3 технічною правкою; 
15.2.від 09.12.2010 року Ng57-03-06 ,.І1ро передачу земCJ'fЬ.І:!'ИХ ділянок 

грома.дянам У власність ... ", п.l.З 1. відносно МироШ\,JI: Анаroлі.я Івановича 
слоВО «Євдоюєю» зaмimпи словом «Єфросинією», в зв'язку з технічною 
правкою; 

15.3.в.ід 29,]2.2009 року К!!1382-77-05 <d1po затверджсliЮi матеріалів 
вибору земельних ділянок ... » та NgJ575-85-О5 від 02.07.2010 року .,про 
передачу земe.m.ниx д1mmOK громaдпlам у власНість ..... ' відповідно п.l.3. та 
п.з.l. відносно ToЦJoКoro Олександра Опанасовича відмінити. 11 зв'юку із його 
смертю; 

IS.4.B.iд 03.02.201] року N!!140-06-06 • .про передачу земельних ділянОК 
rpoмЗДJШ8.М У власність ... ", пJ 1.8. відносно Концевнча Максима lвa:вовича 
слова «за рахунок земель загального КорИстуванню> замінити словами «за 
рахунок земель резервних територій міста - землі сіл:ьс:ь.коroсподарського 

призначe:ннJi (рілля:»>, в зв'язку з технічною правкою; 
15.5.від 09.12.2010 року Х!!57-03-О6 "IJPO передачу земельних дi.лJmок 

rpом:a,wшам у власність ..... ' п.l 3.2. відносно ПилюшеfiIКЗ Олега Петровича 
слова «прибудованоro балкону» зa.мiннrи словами <<ІІрибудоваиої верандю>, 11 

зв'язку з технічною правкою; 
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15.6.від 18.03.2010 року 80-05 земельних 
ділянОК ГРОМадинам У власність ... ", п.4.6.. Наталії 
Олексіївни піCJIJI слів « ... площею ЛІ.» 'fИ'Тs:m ({ЗЗ рахунок земель 
житлової та громадської по тексту; 

15.7.від 29.12.2009 року Н!!1375-77-05 
вибору. земem.иих ділинок ... ", 0.1.2. 
Олександровича оіCJIJI слів « ... площею 
житлової та І'рОмадськоі по тексту; 

затвердже:нии матеріалів 
Сипчепка Олександра 

15.8.від 14.09.2010 року N21642-89-05 передачу земельних ДLJІ>IJ:I\.'І\ 
rpoмl!ДІПІаМ У власність. .. ", п.4.5. Лесюка Романовича піCJIJI 
слів «. .. площею 0,1000 Г8» читати «38 рахунок земель сіЛ:ЬС]~К(llrol=ПС)ДВ;РСf.коro 

при:зв:ачення (сіножаri)>>, ПО тексту; 
15.9.від 15.04.2010 року N21470..зl-ОS передачу земельних ділЯН(llК 

rpoмадя:в:ам у власність ... ", п.4.5. Коваль Тетяни Іванівни після слів 
« ... площею 0,0732 ra» читати «за рахунок резервних місш (""'птr.,,'І,, 

далі по 1еКСТУ; 
15.1О.від 09.12.2010 року 

rpoмадя:в:8М у власність ... ", п.13.3. 
слова <шрибудова:в:ого БЗЛГКОlfi)l» "\ІИl\;f1'mlТl'l' 

зв'юку з технічною правкою; 

передачу земельних .wJI.II.lI""1\ 

lерcn~ово!Т~ ІвшПвни 

«П]:>ибіудс)ваноі веранди», в 

15.1l.Biд 03.02.2011 року пеtЮДlіЧУ земельних ділянок 
громадянам у власність ... ", П.11.9. вiдHOI;HO MP,no.~l" LI __ ._ .. - Климентівні слова 

«38 рахунок земель зa:nшь:ноro 

житлової ta громадсьхої по ,""О":;.'." 
15.12.від 03.02.2011 року N2140-06-Об передачу земельних ділянок 

rpoмадяиам У власність...... П.11.10. відносно' Сулосва. Юрія Анатолійовича 
слова «за рахунок земель загал:ьноro користуваиRJ[) чит:в.m (аа рахунок 

земель житлової тв ГP()MfIДCbK()Ї ЗI!б'\l·lIОВИ)~. по тексту; 

)S.J3.siд 30.12.2010 року передачу земельних дiлmОК 
rpoма.дянам У власність ..... П.4.10 ... щ ............. V Фе.цеБООХ: Оксани Миколаівии 

слова «.по ВYll.B:acl![JlII СиrмОlнеJ!tIaI» 

133»; 
15. 14.від року 

громадянам у власність ... " п.4.11. Jt>LJI):>u.,nv 

слова «в районі читати 
«вул михайла Дрa:roманова, 131 »; 

15.ІS.ВЩ 17.03.2011 .Ni!]69-07-06 земельних ділянОК 

rpoмЗДЯНам:· У власність .•. , п.5.9. відносно Масловської Людмили Андріївни 
та хан Раїси Володимирівни слова (<Хан чиmти (<Хану 

Ap1YJlY Вікторовичу», далі ПО теКСІУ. 

16.Попереднти rpОМадя:н, зазначених в даного ріmення., про 
необхідність виroтoвленНJI державних па право ВЛІІIСН()С'П на землю. 

17 Лопередити rpoмfIДЯИ. зазначених в п.7 ЦЬОro про 
можливість yroчнен:вя площ земельних при ВШ"'O'l"lDВJ1lеmю технічної 
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ДОJку1(еЕrraJIUЇ. в 3 проведенням інструментальІ:ШХ обмірів зем:ельн:вх 

за :вшсовaR.В.!IМ цього рішСВВJII поІОіа.СТИ ва. зa.cтynв:икa 

Ац!:фЄЄіва В.О. 

І.Б.Сanожко 

2011 року 

}&---------------
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