
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киrвськоІ ОБЛАСТІ 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

Про передачу земe.n:ь.виx діппюи: rpm.щцпmм 

У масвість та mp~ яаЦВННI до:шо.пі.в ва 
ви:roтo:мевu rexиiчиої доху:мевтаціі по офор:м.певню права 

~ та Iropистувавш, надаНИ1 дозволів ва розроблеиви 
npomпiв зе:м.пеустрою щодо Biд;вeдeВВJ! зe:мem.в:иx діпявои: у 

впа.свість та ввece:I.IВI змів до рішень Броварської :міської ради 

Р03I"ШllfYВIПИ подавші земельного відділу від 13.05.2011 роху ~86 
щодо передачі земельвих діпявох rpoМВДJП!а:м у власність та в:ористувани.и. 
вaдввu дmiюmв на ввroroвлеВВJ! технічної доху:мевтацїї по оформ:певвю права 
:власвооті та к:ори~ нацаВВ1 дозво.пі.в ва poopoбnевш пpoeв:riв 
земпеустрою щодо Bi,цвeдe:I.IВI земельних діпявок у власність та вв:есеШUI змін 
до pi.meвь Броварської :міської ради. враховуючи те, що зe:мem.вi ділПOOl 
З1WЩЦПЬСJI В ІЮристувавві rpoм.адп!: і :wro:rmicть іх надаННІ підтверджуєп.cJI 
иідповіДJШМВ дохумевтами і генераль.в:и:м ІШІВом забудови мо Броварв, та 

еруІО"ШСЬ СТ.СТ. 12, 25, 33, 40, 81, 89, 116, 118, 119, 120, 121, 124, 125, 126, 140, 
142 Земельною кодексу У:краівв. n. 12 ПepexiдEmx палoиm. Земельного 
ІСОдехсу У:краіви, п. 34 ст.26 Зuону Ухраівв "про :місцеве С8Моllp1J,Ц}'ВlШВJl: D 

УкраШі", Зmroном УЕраів:и від OS.I1.2009p Ji& 1702-УІ.,І1ро ввeceвв:s: до депвх 
заи:онодо'ШХ arriв УЕраів:и щодо спрощеВВJI порцху вaбyrrJI прав ва земп:ю", 
ПОСТ8ВОDОЮ Кабінету МіШщрів Yxpal'вв від 11.04.2002 роху ].&502 "про 
затверджеВВJI ПОPJIДКY з:міви цільового I.'lpИ3нaчеВВJI зе:мель, ві перебуваютЬ у 
:впасвості. rpowщm і юрид1АВИХ oclб", Поста.вовою Кa6'lВeтy Міністрів У!ІрЗЇШІ 
від 21.10.2009 року .Ni!11l2 "про дoдmroвi заходи щодо безоШ1!m!ИX 
офор:м.пeввs та видачі rpoмaдпraм Украівв дepжuв:иx arriв ва право власвості 
ва земельні д.iJшooi'. пА Псютавmm Кабінету Міністрів Украіни від 23.12.2009 
.N!!1420 ...ЦesЮ IIИ'I'EIВНJ[ реалізації cтaтri 186-1 3емельвого ходексу Украів:и". а 
тu:ож враховуючи пропcmщii пocriibюї ко:місіІ з mпaв:ь РОЗМ!І'І'ІІ:У та 
блaroущрою тepв:ropii. земе.пьних відносив, архітектурв, будівmщrвa та 
іввестицій, міська рада 

ВИРІШИЛk 

l.І1ередати у масність земe.m.вi діПIПП'И rpoмадяна:м: 
1.1.Дувіву Мполі Серriiоввчу, проживаІОчо:му по 

земельну діл:п:ку зlu"ll.lIьною ШІОЩею 0,1240 ra, з вих 0,1000 га для 
будівmщrвa та обcлyroвувавш: жиrnового бyдmп:y, rocпoд.apc::ьDIX будівеш. і 
споруд та 0,0240 га для вeдeВВJI особистою OOJШmЬmго rocподapcr.вa по 
:ву.п.Пшавіва, 26; 

l.2Мa.кomdвy Валентину Андрійовичу, прохвваюч:о:му по 
зем:em.вy д;imuпty ШІОщею 0,0554 га дmr бyдiввв:ц'ma та 

обcпyroвуваввв: житлового будвmcy, rocподарсьи:вх буді.вепь і споруд по 

ву.п.Іва.наГовти. 15 ; 
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1.3 .Блудовій CвiтJIaвi Борисівв:і, проzивsюч:iй по 

земem.ву дi.mmкy площею 0.0689 га ДrO!I будівництва та oбcлyroвував:вв 
житпо:вого бу,ll;l!lИICy. господарських і споруд по вул.Рaд;rocпвiI, 37; 

1.4.Бухму Віктору проживаІО'Іому по 

земem.вy зaram.иою площею 0,1290 ra. 3 
вих 0,1000 га ДrO!I буДЇВИИЦ'rDa та ЖИ'fпо:вого буд;иRlУ, 
господарських будівem. і споруд га ДrO!I ведeи:u 
ceJI.II:1Icьmгo rocподарства по 39; 

1.S.головач нsдii проживаючій по. 
земе.."ІЬву дiJшпcy площею 0,03 17 га Д1Ul будiвшщrвa та oбcлyroвyвaввs: 
ЖИТJIовoro будв.вху. буд,iвem. і споруд по вул.Єсеиі.в:а. l-а; 

1.6.татаринcыroу Пааповичу, проживаІОЧому по 
земem.вy площею 0,0212 га ДШІ будi:вmщтвa 18 
ЖИТJIОlOго rocпоД8рСьmx бyд,iвem. і споруд по 

26/1; 
по 

земem.ву дШ:ІПП!r.y JШощею O,01S0 га ДrO!I БVJmпmптва 18 
oбcпyroвуваиня ЖИТJIОlOго господ8рсысих і споруд по 
вуп.Івава Сірка, 26/2; 

і.8.крас:вовид ВaJІeиJtmD Михолаі:вні, прожв:.мюч:il по 
земem.ву JШощею 0,0132 ra ДmI будівНlЩ'I'.ll& та oбcлyroвyвam:п 

ЖИТJIОlOго буДИВ'І()'. бyдiвem. і споруд по вул.Кир:повОС8, 34/1; 
1.9.ІІ.Ітимбym.cькому ДМи:rpaвичy, прож:иваючому по 

зеlllleлJlІВУ ді.лквку JШощею 0,0535 га, 3 вих 0,0013 ra -
землі обмеженого івж.еиервий JIiвiй 
е.пепропередач. ДmI та oбc.пyro~ ЖИТJIOIOго б~, 
господарських будівель споруд по ВУЛ.А.ВДРа:Ва. 119; 

1.10.CaдoВВВll:y Андрію ВЇ'rIШiЙDВИ"J)', про:живаючому по 
зеиem.вy д.iшm:к:y площею 0,0900 ra, з вих 0,0142 ra -

3ОШі обмеженого виmpИCТI.!ПUI - іюкевервий mридор м:ережі ШВіІ 
меюропередвч, ДrO!I будіввнщ:ва та oбc.пyroвyвa.вml ЖИТJIового бyд1ПlКy, 
rocподapcьJCВX будiвem. і споруд по вуп.леві:ва, 65; 

1.11.Єroровій JIiДi! Вuевтивівві. прожи:ваючШ по 
зеиem.ву дi.mmкy пnощею 0,0291 га ДmI буд:іввицтва 18 обcnyroвyвaвRJI 

житлового господарських будіве.пь і споруд 18 земельну ДіШІ:В:ІІ:У 
0,0021 ra у власвість з Дичсш:ом: Мипшою Федоровичем: ДrO!I 
обс::JIVI"ОВ'1/'UJ1ІИі! частивв :житлового бу.п;:ивху, будiвem. і споруд 

ВУJJ(.J..uUШI;;В ?ІоШIВОІ"О 42; 
2..м!a:rв:О:ВСI!olШ]~ павлу .ІІавлОВИЧУ. nPO:amlillЮ"ltDИ)' 

зем:em.вy пnощею 0,0335 ra, з :вих га оБМ9Севого 
виmpиC'.l'2ШПl: ... коридор меюроп~ч. Д11І 

бyдiвJmцтвa 18 oбcnyroвyвa.вml :житлового господарських бyд,iвem. і 
споруд ПО вуп.Довжеип. S; 

1.13.БериацьЮЙ ВaJIeиJtmD Єropiвв4 п:po:ж:и:в!1k)ч:іІ по 
земельну дiл:IПП!r.y mmщею 0,0940 га ДmI будіввицтва та nбr.:лvrТ'l1l'llll.ll1!ПП1 

ЖИТJIового будипу, rocподарс1аКИХ будівель і споруд по вynЛушЮц 24; 
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про:жпаю'liJt ІЮ 

ДШ.llШlr.y ппощею та ДШІ буд:і.вв:ицтаа та ООС:nyl'О~fВ1I.1DШ 
ЖВТJIОВОГО 

Расв:овоі, 7; 
:rocпoдapcьхих. будівель і споруд по 

15JI)р8ZI1]IПС)' ....... ---• .1 Мm:о.паІОВИЧУ. проживаючому по 
земельву ПlIОщею 0,0346 та ДШІ бyдiвmщтвa та 

otk:пyJr'O~V:вaJ1ПIJI ЖВТJIОВОГО І'ОСпoдapC'ЬЮJX будiвemo і споруд ІЮ 

.16.Ні:І:oJП;!)ІСУ О.пeECJЩЦpy І.вавОВИ'ІУ. !ІрОЖИ.ВаЮЧому по 

3еМельву 38І:'І.ІІЬИОІО п.пощею 0,0681 ra. з вих 0,0381 та ДШІ 
буді:ввицтва та oбcnyro.вyвaaшr жишовoro буди:пу, rocподapcьD.IX і 
споруд та 0,0300 та ДШі :ведеШi.l особистого cemIвcысго господарства по 
ву.п.Коюсінm.6/1; 

1.17.мшmимець Миmпi АвтоВОВИЧУ. проживаючом.у ПО 
земem.вy дiп.в:mc:y п.пощею 0,0618 ra. з вих 0.0016 та - земпі обме:жевого 

впориcтaDВ.I - івжеВервий хоридор мережі лівій е.ле.lC'l'pOпередач. ДШі 
бу~dвEuщrвa та oбcnyroayвs.mu: Жl!.ТJIового будинку. І'ОСподарсьхих. буpjвem, і 
споруд ІЮ вуn.Тельмава, 14; 

1.18ЛОЙфевфет.ду Bono,цm.mpy ЯкоВИЧУ. прожв:ваючому по 
в мl<ищ земельну дiл:.!m:I<y площею 0.0592 га ДШІ 

будїuиц!ва та обc.пyroвyвamu Ж1ПJIОВОГО будинку. rocпОД3рС:ЬХИХ будівель і 
споруд по ву.п.Героі:в CтaJriв.rpaдy, 25. 

2.передати у спільну часткову власиість земельну дiл:.!m:I<y Гпущевхо 
ніні Іванівні, прож:иваючі.й по та Міроmи:вi.й РаІсі lвaиівві. 
~ по в с.Тре6ухів Броварсн.:ого Київcr.в:оі 
об.паст:і. земеш.в:у ді.тшпу ПlIощею 0.0598 та ДШІ та 
oбc.пyro:вyвaшu: житлового бу.ІШВХУ. rocподарсьхих. і споруд по 
вуJL.JIьвiвcыdй, 25. 

3Затвердвти ПРОеіаИ земпеустрою щодо 3еМеп:ьвих дШеСI1С 
у власність та передати у в.пасвість земem..вi дimm:.ки грс,щцпr.aм: 

3.1.Бовдарчуху ОJIeXciю І1патоиовичу, прож:и:ваючом.у по 
земеш.в:у Ді.ПП:.І:У шющею 0,1000 ra. з вих 0,0443 та - зeмJIi 

обмezeвого вmr.opв:cI'IIШi - мережі лівій 
е.пе'rI.Pюпс::реJItiч, ДШІ будiшmцlва та zи:rnового будиш:у, 
rocподарс:ьхих будівеш. і споРУд 

3.2.Ромавепо Миxdn:imd, щ;ЮЖ:в:ввЮЧjtl 
земem.вy та 

oбc:.пyroвував:и ЖИТ110ВОГО по 
вуJI.Paдrocпиїй, 110; 

з.з.ковцевичу Мпси.му lвaвовичу, !ІрОЖИ.ВаЮЧОМ)' по 
земem.вy ппощею 0,0224 rв ДШІ вeдeвJ.DI 

особистого cen:s:вcьxoгo rocпоJltipcrвl по вуJJ..Я.л:ипОВЇІ, б; 
3.4.Фєдеmox Оксані МmmлaJввj. прожи:ваю'liJt по 

земem.вy дi.uп:y шющею 0.1000 rв ДШІ бу.цi.Dи:цтDa та oбcJIyroвувавп 
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житn:овоro буди:вху, ГОСПОдapcr.IOOC будiвem. і споруд по ву.п..М.в:ха.йла 
Драгоманова, 133; 

3.S.Сухопарову ДМИТРУ Андрійовичу, npoжив.а:ючому по 
земел:ьву дішппсу площею 0,1 ооо га ДmI бyдiвmщrвa та 

обcл.yroвyвaвв.s ЖJПJЮвоro буд:и:.!:І.Ку, rocпoдарсьпх будiвem. і споруд по 
вул.мюwшa Дрanшанова, ІЗ 1. 

4.3атвepдиm проекти землеуС'ІрОЮ щодо з:м:іии цim.oвoro признІЧевв:и 
земe.ш.mrx ділянок rpoмадянам та змінити цi.m.oвe призначеlШJl зе:м.ел:ьв:п 
ділянОК rpoмaдa:нaм: 

4.1.3aryмeвв:oмy Ми:колі Васи.ш.оDИЧY, ПJЮЖIiIВ1!IЮЧому по 
ПJЮщею 0,0990 га із земель ж:вrnCDOЇ та rpoмaдcwroi' забудови на 

землі КОмерцій:нoro призвачеввя ДJ'IJI обслуговування ми:йп та мara:швy по 
вул.ЧерlUXОВСЬКОro, 12; 

4.2.Фед;оревку Сергію Мmro.л.aйовичу, прожи:ваючому по 
площею 0,0275 га із земель cl.л:ьcЬКОrocподарсиоro 

призвачеmu: ва землі житлової та rpoмадсьхої забудови ДЛІІ будimmцтвa та 
oбcпyroвyвaвв.s :житловоro буд:и:.!:І.Ку, господарських будiвem. і споруд по 
ву.л.МиxaйJm Драгоманова, 135. 

5.3атвердитв технічну документацію із зем:пеус:трою щодо СЮІ1Щ8НВIІ' 
докумевтів, що посвiцчyкm. право шриcтyвaв:вg ва земельну дiл.s:пy та 
надати в І<Ориcтyвaв:вg ~ дiJшnI;y ш.rDIXом ующцemu доroвору 
особ:и~ro строковоro сервітуту Головач Гаив.і lвавівш, проживa:ючi.li по 

площею 0.0005 га ДmI oбcлyroвувавш прибудовано! 
вepauди до xвapmp:и ].&з 7 по вул.І<ШвськЩ 308. 

6.надат.и доDiл :на розробле:в:юr проектів земпеустрою щодо відведевв:и 
земельних дimJ:вOK у в.mшвiсп. rpoМ8дпra:м: 

6.1.Deпичxo Олеп:авдру Аи.црій:овичу, про:жива.ІОчому по 
на земельну ділянху орієитовною площею 0,0149 ra, за рахувов: 

земель житлової та rpoмa.цcь:rroi забудови, ДJ'IJI будiвющrвa та обc.лyroвyвз.mDI 
ЖИТJЮВОro будmlXY. господарських будівель і споруд вул.Бооьмоro з'їзду 
Радо 25; 

6.2.лоховій Н'aтamї Георгіівиі. прож:иваючій: по 
ва земельну Ді.ТІІІ'НВ:У орієитовиою площею 0,0180 га за рахунок: 

земель жиmової та rpoMaдcьmi забудови ДJ'IJI веДенні особистоro 
c::eJlIIВCЬJCoro господарства по вул.І<вітвеві.й. 7; 

6.3.Радчевку Серriю Федоровичу, npoживs.ю'Юму по 
ва земельну дiлJ:н.в:y орієитовною mroщею 0,1 ООО га за рахунок земель 

сiJп.c:ыroocподврськоro призиачеИВll' (сіножаті) ДJ'IJI бyдiвmщrвa та 
обc.лyroвyвa:m.ш житлового будв::вху, rocподарсьІІСИХ буд:і:вель і споруд по 
вyл.Кamвpiнa; 

6.4.Роговешсо НШі Ьанівні, пpoж.mwoчій по 
ва земельну Дi.mJ:mCY орiarroвною площею 0,1 ООО га за рахунОК земель 

:житлової та громадської забудови ДmI будівництва та обc.лyroвyвamD' 
жm:зювого бyдиmcy. roсподарсьпх будівель і споруд по вyn.Будiвem.вп:iв; 
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б.5.ФQешов: ов:саиі МиІсмаfвв;. про:жи:вaюч:i.l по ва 

земeJIЬRy дiJшпI:y орієш:оввою площею 0,0355 1"8 за земель 
сin:ьcьm:roсподapcьm:ro прювачeJI.ID (рiJшJI) ДДJI JleДeJI.ID 
cen.a:в:cьm:ro :господарства по вyл.Миxa.йna Дpa:roм:aв:oц 133; 

b.b.l:YXOII.IiIJ)C)BY Дмитру Авдрійовичу, прожи:ваюq:ому по 
ДLlIJIJIИ:У орієш:оввою площею 0.0208 1"8. за рахуиои: земель 

СШr.cьJfroІ1ОСПОДIі!рС].mJro пршвачеIШJI (piJшJI) Д.1DI .ведeIШJI особиcтo:ro 
се.ппcuо:ro :господарства по вyл.Миxa.йna Дparoмввoц 131; 

б.7.JbJxицJ.xому Олексію I1erpoвичу, пpoжи1'I8Ю'roму по 
ва земсшьву ДіЛ.ІППУ орimтoввою площею 0,1000 ra за рахувов: зeмem. 

:иarmODOЇ та rpoмaдcьв:oї -.будови ДДJI та oбcпyroвyвa:вв.s 
:иarmово:ro буд.вв1СУ, :rocnодapcьюJX. споруд по ву.п.ПероивіА; 

Ол~у 

ra за pesepавих терИПJIРій 

:иarmово:ro будиmcy. 
Св:овороди в районі розміщеВШІ ... ,,"', ... = .... 

6.9lCpyriq:еику ВіІстору МиХOJIdО'ВИ1і"У. щ;ю:ис:ива:ЮЧіClму по 
ва земельну .цiJш:uy ra за рахуиох 

ре3lерВlВИХ територій міста ДДJI :ElmЮво:ro 
6удшпу. :rocnOД8pC1dCIIX будіве.тп. Cmаороди і 
Районі розміщев:и.к буд.N!З; 

б.l0Л)"Пtовськ:Ш Г8JIiIВЇ Th:J:рішri, щ;ю:ис:в:ва;юq:jій по 
ва земельну .цiJш:uy п.пощею 0.1000 1"8. за рахувов: 

резеравих територій міста ДДJI та oбcлy:ro.вyвa.в.в:s ж:итлово:ro 
будшпу. :rocnодарсьв:вх будi..luшr. споруд ва п.ерtmlНi вул.Гри:roРi.s 

Св:оворо.ци та ІІаВ.!Іа Чу15:и:в:сио:ro; 
б.ll.ДАевв:у Анатолію Гри:roро:вичу. проживаІОчому по 

ва земе.ш.ву орієвто.аиою ІШощею 0,0600 1"8 3а 
рахував: земель ж:итловоі та rpoмадСіхоі забудови ДДJI бyдjвmщтвa та 
об~ житлово:ro :rocподapcьюJX. 6yдi.:вem. і споруд по 
вyJI.lC.amтaвовій, 16; 

б.12МиCJJJDeЦЬ Нa::ra.п.ii .8OJЮДJIМВРUПiD, про:жи:вaюч:i.l по 
ва земельну площею 0,1000 ra 3а рахуво1С 

земель житлової та ~Ї ДДJI бy.цimmцтвa та ООс:JlVl'Oll1(В8J!І'ШІ 
JШ.'Шово:ro 6уди.в:к:у. :rocпо)]tIP(:ЬDIХ б1fШель і споруд по ВУ1J~Otiіош)ВС]~ 

районі 6yANМ5; 
6. 1 3.Фoriєвil-Семешок Ірині МиколаІвв:і. проживаючil по 

:ва дiJшпcy ОРiєиroввою площею 
0,1 ООО ra за рахувов: земель :иarmo:воі та rpoмадсиоі :шбудоllИ ДДJI 
будiвmщт.вa та oбcлy:roвyвaIШJI житлово:ro будшDCY, :roспоД8рc:ьDX буд;i:вeJIь і 
споруд по вул.lCиiвcькій. 

б.14.МельВИJWвy IгпroВИЧУ. прожи:ваючому по 
ва земem.вy дi7t&:пy орїєиroВВОЮ 1Ш0щею 

0,1000 1"8 за резерв:в:их теритopiJl міста (землі ДДJI 
OI)c:JlVl!'OВ'VDa;ВRIi житлового будиmcy, :rocПО.lltlP(:ьD1Х б111'1!і1!te.n':Ii. 

СПОРУДі 
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Воло.zrю,mpy Степановичу, проживаІОчому по 

ва з.е.мem.ву дiJшпcy орієвтовиою мощею 
0,1000 га за рахувох земem. ЖИ'l.'.Повоі та І'рС'М8.IІС:ЬВ:Ої забудови Д;IUI 
будiвв:iщrвa та o&лyro~ житловоro будив:ку. бу.ціве.п:ь і 
споруд по вул.Будівельв:и:riв, 34; 

6.16...яuмець НаДП' Дм:mpіЩ по 
на земem.ву орієвтовиою площею 0,0950 га 38 DЮI:VИ(JJI: земem. 
cim.cькоrocподарсьхоro ПРИЗВl!І.чсIШl' (р.iJшll) ДП.І та 
oбcлyro:вувавв.в :zиmовoro roсподар::ьхих і споруд по 
вyпJCозацьхій, 6; 

6.17.Бороні Серriю ГриroРОВВЧУ, пpmIШIWOчому по на 
земem.вy дimппcy оріЕ:ито.ввою ПJIОщею 0,0950 га 38 рахунок земem. 
clm.cькоroсподарс:ькоro при:mачеВRI (р.iJшll) Д;IUI будilввцтва та 
обc.пyroвyвaв:вs: ЖИТJIОВОro будин:к:у. господарських і споруд в 
районі :вул.Баcиns: Симовева; 

6.18.І1івч:ув:у Воло.zrю,mpy прmв:ивa:ючoмy по 
на земem.ву орієв.товвою площею 0.0950 та 38 рахуноК земem. 

призвачemr.и (p.iJшII) ДП.І будiвmm:rвa та 
oбc.пyro~ ЖВТJIового будииху. rocпoдирсышх будівель і споруд по 
вyпJCоза:цьхій, 8; 

6.19'куцюх Олені Васи.півві, ПРОЖИ:ВаЮЧіІ по ва 
земепьиу дimппcy орієвтовною ппm:ц;eю 0,0950 га 38 рахувов: земель 
сільсьxorocпОД8рСЬКОro призначеННІ (р.iJшll) Д;IUI буді:вввцтва та 
~ :zиmовоro будив.ку. госІІодliфсышх будівель і по 
вул.ІСозацьЩ 10; 
6.20'кo~ михайлу прожпаю'Чому по 

ва з.е.мem.ву дiJ'шD:y орієвтоивою площею 0,1 ооо га 38 

рахувох земem. :ж:итло:воі' та rpомадс:ькоі забудови Д;IUI та 
oбc.пyroвyвaвRII ж:итn:овoro будив.ку, rocподарс:ьк:их будівель по 
вуn.Будiвem.вихів в районі розміщеННІ бyд..:N9З2; 

6.21.Сaвч:ylty Iropю Михай.повичу, пропвшочому 
ва земепьиу дimпD:y орієв.товиою мощею 0,1000 

1"8 за рахунок земem. ж:итn:овоі та rpoмaдc:ьв:o! забудови Д;IUI та 
"І\"'1'IUI''t\'J:I111<Ш1trUСІ' житnовоro будmlXY, rocподирсьІСИХ будilem. і споруд в 

вул.Бо~ЛМI~шm~lro; 

6.22.мem.впу 
ва земem.вy орієвтоивою площею 0,1 ООО га 38 рахувс:ж 

зeмem. сі.ш.с:ькоrocподарс:ьв:оro ІІ.рПВ8Чевв:.и (сів:ожаті) Д;IUI буд,iвв::идтu. та 
oбcnyroвyвa.в:u :zиmоВQro будівель і споруд в 
районі вул.ОлecJI Гончара; 

6.2З.Усіковій ніні матвіівві. IIpOЖID8ЮчіІ по ва 
орієвтовв:ою пnoщeю 0,1000 га за рахунох земem. 

clш.c:ьхоroсподарськоro (CЇВODТ1) ДП.І будiJmщт:вa та 
ЖВТJIовoro будmп:y, rocпoдарсьІсих будівель і споруд в 

"':1." • ..., .. ' ....... Гончара; 
Серriю Вап:ерїйовичу. прожи::ваІОЧому по 

ва земe.m.нy дi.mmк:y орієвтовиою площею 0,1000 
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га за рахунок земе.пь сi.n:r.cьВ:О1"ОСПодарськоro np:изsaчеmu: 

• Д;mI буді.вв:и:цтва та обс.л:уговyNJ:П'IJI· :aarr.n:овoro будип::у, 
rocпоДІрСЬІ11Х бyдi:вem. і споруд D palоні вyn.Васиrm: стефав:па; 

б.2SJCapmrroвій Ю.rdI А.вато.піівиі, DpQИlRваюu по ва 
земе.п.ву ДіП.І:В.ІСУ орієвтов!ШlО площею 0,0950 ra за рахунок земель ж:иrлo:воі 
та забудови ДІП[ будівви:цпа 'га oбcлyroву:вавв:в: жш.n::mюro 
бу;ІІИRJУ, n:ЮП4)дaJpcьJlСИХ СООІ_rп. і споруд в palоиі ВУП.ВаСИЛЯ Симоиевв:а; 

Пnpo:аичу. прох:иваючому по 
ва 3е},(em.иy дi.mппcy орієвтоВ!ШЮ ШІощею 0,0950 ra 

оа:х:VИСIК 3емеш. ЖlПJIовоі та rpcШДСЬJШЇ забудови для будїваищва 'га 
ЖIПJШ:воro будипу. roсподарсьпх будів.м:ь і споруд в 

.М2IМ011DВ BiI~;їi Вiжropiви:i. прожи.ваючій по 
ва земen:ьнуорієвтовв:оlO ШІОщею 0,0950 га за рахунок земen:ь 

ЖlПJIо:вої 'га забудови для буд.iви:s:цтвa та 0бcnyr01l)'lWlИJI 
:aarr.n:о:воro будиu.y. 1"ОСПоД8рСЬПХ бyдiвem. і споруд D palоні вул.ВасВJDI 
Сим:оиeиr.a; 

б.28.Раевхо марині А.вато.піівиі, прожи:ваючій по 
ва земem.иy дi.mппcy орієв:товв:ою ШІОщею 1.1000 га 38 рахунок зeмen:ь 

сі.п:ьськоrocпoД8рСИoro при:ma.чеип ДІП[ &еДeиD особистою ceJ1I'Иською 
roсподapCПla (ДШІ розміщеmu rocподарсьхо-сцадсиих upихїшеиь) 
Об'Ьиоі дороП! в р8Йоиі V :aarr.n:о:вою palону. 

щодо ClйIaдaвm'I' докумеитів, що посвідчують право ма.с:иO<:!fi ва земеш.в:і 

дШliШJClІІ, IpCМIДSIJI8.М: 

7.1Шеверуиу Володамиру Олексійовичу, прожmшючому по 
в c.в.Дm4epa Броварською району, ва земem.иy дi.mппcy 

орієвтовиою шющею 0,0600 га д)'ц будiвmщтsa 'га oбcnyroВ}"В8.ИWI :.mrmо:вою 
будив:ІСУ. юсподарcr.пx бyдiиm. і споруд по Dyл.II.moomoва, 44; 

7.23dоВ"ШJ.: Сві'r.11".l1иi ~ по 
в :м.Ки.є:ві. ва земem.иy .цiп:muy ІШощею 0,0100 nІ. ДІШ 
будbшJЩТJ!Іа та обc:лyroВ)'IiIII.RD ЖИТЛОВОГО OYJX:mD:Y. ГС)СП~)Д8JРG:1СИХ ОV1l1К1n. 
споруд по вynI'лimcи, 1 О; 

7 З.Dірозуб Єlщоm Йocипimd. про:пв8Юl!liй по ва 
земen:ьву дiл.IиIty оріЄВТОВИОIO площеlO 0,0800 nІ. ДІП[ будiJmщ'rвa та 
oбcпyroвува.вп ЖіП.ІІовою бyдmп:y. і споруд по 
вуп.Гam.бича. 40; 

7.4.'.Кудьку Серriю СерrШОВИЧУ, по ва 
зeмem.иy дiл.IиIty орієвтовноlO ІШощао 0,0467 nІ. дm!: веДerml особиcтoro 
ceuвcьxoro rocподaparвa по вупІоI"O.D, 

7.5Іоловиенв:о Тетпі ОJII9:СІUЩРі.в]~ прожmшючій по 
ва 3eJirem!aНY дШlИІ:У 01mЄlП'ОІІВOJЮ П1ІощetO 0,0600 ra 

дп будiвwщп. 'га обсШУ!і'О~vвa:1ПDI 
бу~іспорудпо~[.МUЖоас~,ro. 
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ВOn:Одmmpy AвдputOIJliICJ.Y. пpo:uвaIOчому по 
ва земм:ьву ДіШІ:В:ХУ орієвтоDВОЮ площею О,ОБОО 

га дu житлового буди:в1СУ. rocподарсЬІ:ИХ 
будiвemi. 

7.7.куоому J.IPOЖИAЮчому по 
ва земе.ш.ву Дin:JI:ВКY орієитоDВОЮ площею 0,0600 га ДJЦ бу~ та 
~ житлового буд:l:lВXY, rocподарс:а:вх будівел:ь і споруд по 
вуn.моnодіжвіі, 11; 

7.8.ІСрешому МихайпОВИ'lY,'пpoжи:saючому по 
иа земem.нy орієитоDВОЮ ІШощею О,ОБОО 1"& ДШі будiвmщтвa 1'1, 

oбcлyroву:вa.JШII :Ell.'tJJODOI'O бу.ци.пу, будіве.пь і споруд по 
вyл.ПJIехаиова, 23; 

7.9.Романепо JIeoвідівиі та ICapВ8'ІОвій Оm.зi ЙОсиШm. 
прожи:ваючим по ва орієитовиою 
площею 0,0780 1"& ДJJИ та обcлyroвува.ииа ЖlПJIового буДИ!П()', 
rocn:одарсь1СИХ бу.ці:ве.ш. і споруд по вул.Рози Люхсембурr. 5; 

7.10.куCJIИВЇЙ НіШ. lваювві, проживаючій по ва. зем.e.m.вy 
дimmxy орієнтовною площею 0,10001"& ДЛІ бyдi.mпп.n'.вa 1'1, oбcJIyroвувавп: 
житлового буд1П:DCY. ~ будівель і споруд по вуn.Юрова, 6412; 

7.11.куCJIИВЇЙ НіШ. lвaювЮ, прожи:ваючut по ва. зе),{е.п:ь:ау 
дimmxy оріЄВ'ТОDВОЮ площею 0.0540 1"& дщ[ :ведeRWI особвстого cemшcr.mro 
rocn:одарства по вyJI.!Cipoвa, б4І2; 

7.12Jhш'uцi юрію Ми:xaйrIОВВЧУ. 11рОЖDaЮчому ПО 
M..IL'\-"'1'td1ll.t на земм:ьву ~ ІШощею 0.0760 

CWJ1Uцшьі споруд ПО rsy;n:..l.\.t:I'IS.W~IШ. 
7. 13.0JJiibmк та І'Іі.ВЧУКУ 

Ошвію Васи.ш.овичу, по ва. земельну 

""""" ....... 1 орїЄВТОDВОЮ площею га ДЩ[ буді.ввв.цпа та oбcJIyroвувавп: 
ЖlПJIOВOго буДlilШ()'. rocпоДІІрСЬЮіІХ будiaen:ь споруд ПО 
ву.п.Су:ворова, 10,1()...а; 

1.14.0JJiibmк РаУсі Iвalmшd, проживаючій по та І1.ів:чуху 
ОJ]е:п~ію ВВСИJIЬOIJIiICJ.Y. по ва земельну 
дШl.В.1С"!j орієвтоDВОЮ площею 0,0200 га Д1LI :ведеив.и ОССІОИ(:тоІ'О CCIDIИcr.mго 

.l:JО!.[ОДlD4ИрlВlll1, npoж:ивa1O"Ji. по 
ва земw.п.вy ДiJUВXY орієвтовиою ІШОщею 0.0700 га Д1LI 6УlUшпm;rsa 1'1, 

o6cJJyroвуваввя; житлового буДИ!П()', rocподарсыmx по 
вуп.І<иівсwciL 2 і; 

1.16.меш.нпу ДМИІРУ ВonОJJ;JВШpO.DИЧY, пpoж:DIUOчому по 
ва земem.в:у орієитовиою площею 0,0736 1"& ДmI 

бу)dв!lJiЩrsa та обeдyroвуваиия zитnовоro будшасу. rocподарсЬІ:ИХ будiaen:ь і 
вyn.ОС1ШОІіІ8., 1-1/1; 

Оnексавдру по 

та Вnacюку петру прожи.ваючому 

ва земе.ш.ву дiпuпty орієитоDВОЮ площею 0.1 ООО га Д11І 



9 
будів.кицтва та oбcлyroвува.вш житлового будив:ку, господарських 
будiвe.rlь. і споруд ПО вуJL.Кapл.а Маркса, 24; 

7.18Лрсу Олександру Аватолійовичу. проживаюч:ому по 
та Власюку Пe-rpy Степановичу, проживаючому 

ва земельну ДimIВXY орїєвтовною ПЛОЩею 0,0472 га ДmI 
вeдeв:u особистого ceшm:сьв:ого господарства по вул.Карла Маркса, 24. 

8.Б.адаm дозвіл ва роороблевш проеК'l}' землеустрою щодо відведеивя 
земe.m.JШX дiшDIок: у к:ориC'l')'JlaВRl (ва умовах орев:ди), rpoмадшам: 

8.1Іасек: Валенти:в:і Тимофіївні, проживаючій ПО 
ва земem.вy .Ці.ШІЕСУ орієнтовною ПЛОЩею 0,0020 га за рах:унок: земель 

зa.nш.ьиоro mpи~ дц o6cлyroвyвa.tШS: і.цци:відуальвого гаражу по 
вул.ОболоисШй В palові рооміщеIШJI: буди:нку М!74; 

8.2.колоД1dиy Олек:савдру Іва.вОВИЧУ. прожи.ваючому по 
ва земельну дimm1cy оріmroвною ПЛОЩею 0,0022 га 

за рахунок: земель зaI"ll.ЛЬВОro кориC1')'Вl!JШJt ДmI обcлyroвyвamu 

іидивідуa.m.иого гаражу в районі рооміщеИИJI буд:ишсу .N!!З по вул.МихайзІа 
Грушевсwroro; 

8.З.круп:іиій Катери:в:і Іванівні, проживаючій по 

орїєитоввою ПЛОЩею 0,0023 га за рахунок земель зara.m.ного користував.ил 
ДШІ встаиовлевп та oбcлyroвyвa.tШS: збірно-розбірного rapaжy по 
вул.Eиreльca В районі розміщeпJI будmrкy :N!!2; 

8.4.lleвихожому Віпору Володимировичу, проживаючому ПО 
ва земел:ьиу ДіШІВКУ орїєвтовною ПJIОЩею 

О,ОО2З га за рахунок земель загального користуванні ДmI встаиовлеив.я та 

обcлyro:ву:вав:вя :Ю1рно-розбірного гаражу по бул:ь:в.Незапежиості:а районі 
розміщення буд:ив.ху N!!l6-D; 

8.5.І<.иричеику Олександру Федоровичу, проЖИВ8Ючому по 

ва земельву дiляmcy орїmroвною площею 0,0023 га за 
рахунок земель З8l"DЛЬИОro к:ориc:тyвaииJI ДmI oбcлyroвyвamu Iндиmдуam.иоro 

гаражу по вул.маріі JIar:yиовоі, 4-а; 
8.6.яремеику ІІетру Волoдm.mpoвичу, проживаюч:ому по 

ва земem.иy діпппсу орїmroВНОЮ nnощmo 
0,0023 га за рахунок земель загального кDpИC'I)'ВlШRl! д.u вста:в:ов.пeИВJI та 
обcлyroвyвaииs збірно-розбірного гаражу по бym.в.Незалеж:ності в районі 
розміщeив.s будинку .N'!1О-б; 

8.7.І<равчевхо НаТаЛ:іІ Іванівні, проживаючоі по 
на земельну .цiJшпcy орієиmвиою nnощею 0,0023 га за рахунок земель 

зa.nш.ьиоro mpи~ д.u :вcraвовлев:в.в: та oбcлyroвувавп: збірно
розбірного гаражу ПО вул.Возз·єднаВНIІ В районі розміщеив.я буди:вху N!5-a; 

В.В.Запорожець Тcmшi Імиівні, проживаючій по 
ва земem.иy ДіШІ:ПУ орїmroВНОЮ площею 0,0022 га за рахунок земель 

зara.n:ьв:oro 1WpИсхувашш: ДmI встаиовлеlШ.lJ та обcлyroвував:ш збірно
розбірного гаражу по вул.МаріУ Лaryвoвоі в районі рооміщеИИJI будив:ку .N!11; 

В.9.Ре:шік Олені ВJiЧес.пui:вні, проживаючій по 
ва земельну дi.J:шIxy орієнтовною ПЛОЩею 0,0137 га за рахунок земель 
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жm::повоі та rpoмццсиоі Д.miI oбcлyroвувавв:и жm::повоro будиПу, 
roсподарсьпх будівeJIЬ і споруд по вyn.ГpвropiJI 3. 

9.Бїдмовити у вадашri на розроблевш землеустрою 
щодо відведевш зем:em.в:их дi.Jшвох у :u.п.acиiсть rpoмaд.IШIW: 

9.1.Бадай Ав.атмію Опанасовичу, ~ по :в 
c.5IOO\GA Бахме.цькоІ'О району Чepвiriвcькоі ОБПаСІ:і. на зем:е.ш.ву .цiJu:пy 

площею О,ОБОО га дп будівШІЦ'І'ВІ. та oбcлyroвуваивх 

жm::повоro буд:.llПlXY. rooподарсьпх будiвen:ь і споруд по вyзtIвa:aa 
ВИГОВС!оКоro, :в зв'soкy з ~ що зазначена 3eMeJIЬea дi.m!:в:xa ГевepaJIЬВИW 
плав:ом: міста передбачена бa.raтoквартврну жи:тлову, забудову; 

9.2.Кpyrmr.кy Оле:ry МпоJIdовичу, проживаючоwy по 
дiлJI:mcy орієвтоввою площею 0,1000 m Д.miI 

обс:\ЛУІ'ОIIУ1іІ:ВШШ: жm::повоro буДИВJCy, rooпо.царсьхвх будiвen:ь і 
вyJJt.J.ЯtcИ1!U1 u'CН.wca, в :3В'JIЗК)' :3 'І'ИМ, що зазиачена зем:ел:ьва 

ШПІО:МУ забудо:ав:иху під зазначені 
Мполаїmri • проживаючій по 

LVJИCJ.,КОІ області, на зем:em.вi орієвтоВllОЮ площею 
та oбcлyroвувавв:и житловоro бyдвв:l!Cy, 

rocподарсьmx споруд в районі вy.n:lвa.вa мазепи та 
вул..Будiвem.юпd.в, в зв'soкy :3 'І'ИМ, що зазначені зем:em.вi 
Гeeepam.вв:м: плавОW передбачені під xom:ybam.eQ-CJШадські оо'єхти; 

9.4'корж Олександру, Леовідоввчу, проживаючоwy по 
на зем:en:ьвi.дimпп.и орієнтоВllОЮ площею 0,1000 m Д.miI бу):I,WIИЦ:r.в8 

та обcлyroвyвa.и:u :житловоro будвв:ку, rooподарсьхвх бyдiвem. споруд в 
раіЮві вулJвaвa мазепи n вуп..Будiвe.nвч:ldв, в зв'JD!I:Y з 'І'ИМ, що заз:вач:еві 
зеwem.вi .дimпп.и Гевepa.m.ви:м: ІШІШОМ: передбачені під хомува.пно
СJШaдСЬD ................. D'. 

9.S.Туржавському Во.подюmpy проживаІОчом:у по 
на зеwen:ьвy дi.Jшвкy площею 0.1000 ra Д.miI 

будівви:цтва n oбc.пyroвyвaвюr: жm::повоІ'О rooподарсьхвх і 
споруд по ВУЛ.І1е1.Ра Дорошенка, в ЗВ'JIЗК)' з 'І'ИМ, що зазиачена зем:ел:ьва 
дimm:кa ва.цаиа iвmoмy забудовнику під зазначені цілі; 

9.6Лугіву Юрію Мпo.лdо:вичу, прожmш.ючом:у по в 
сlIлоохе Броварського району, на зеweJIЬНУ діл:ппсу орієвтоl'.lНОЮ Шlощею 
0,1000 ra Д.miI буді.ввицrвa та oбcлyroвyвa.в:вs: :житлового бyдв:mcy, 
І'Оспод8рСЬХВХ будiвen:ь і споруд в районі вyn.Кaшиpiвa та ву.п.0с::ьмаха, в 
зв'.sзи:y 3 'ІВМ, що зазначена зем:ельва Ді..П.ІВКа з.вахОДИІ'ЬС.І на 3eМ.1U.X 
Q3eЛeJJ!еИЇ 31І'8.'1Паеoro ~ 

7.вс,ло]1ПІП1У Мполі по 

на зем:en:ьвy дi.mtиxy площею 0,1 ооо га Д.miI 
бу):dВ13I1Щrв8 та oбcпyroвyвa.и:u жm::повoro rocпoдарсьхвх і 
споруд по ву.п.В8.CИJD[ :в з 'І'ИМ, що зазначена зeм:em.вa 

ділsш:ава.цаиа iвmoм:y забудовнику зазначені цілі; 
9.З.0стр0вському Дмитру Ромвво:вичу, прожива:ючом:у по 

на зем:ел:ьну дi.шr:mcy орієвтоВllОЮ площею 0,1000 ra Д.miI 
будів.ви:цтва та oбc.пyroвyвaвюr: :ЕИТЛОВОro будввку, господарських будiвen:ь і 
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споруд по Jy.ILСлуцькій. 44, в зв'sзкy З тим, що зазначена земепьна -.. ............ 
~ в межах івже:в:ер:в:оro JCоридору JCомуніпц:іЙВої мережі 
І'І3ш.ч)O:l4"J1JY та е.пепропостачaвюr; 

Юлію Inшromиy. по 
ва ЗeJi[eJ1J!ilВУ дimпцy орі,ЄІПОВЕtою :площею 

011000 га жm:п:овоro 

В)'l~ПУРИlIСЬJ!Сій, В З тим, що 
06'єs:тiв 

.1'Jш[ll.В]иовiJI: ИІІ.'І'В..11гІї lвaиiaJrri, пpoжи:вaючiJI: по 

ва зеМeJIJ!ilНУ дiJшпy ДmI будішшцlва та n&:mп"DlІ1o/aJlnl'И 
б~~~nxmо~б~іcnорудпоВ)'l[~В-"~~' 
що зазиачена зеМeJIJ!ilИВ дiJшп<a надава i.вmoмy забудоВВИJCy 

технічну докумеитацію по права 
в:ориC'J:'Y'В8В!I.I ва земeJIJ!ilвy дiзmвy та надати 11 орев.цу земельm дiл.mв:и 
rpoMaдlRaм. терміном ва 2 ропг. 

10.1.дзюбі Тerпi Вwшiшd, проживаючій по 
:площею 0,0026 га Д1DI !ІСІ'ІІВО1Шев:в.и та обcлyroвyвa:fШ.R збірво

розбірвоro ra.pazy по вулl)ушевcь.rоro в районі розміщemu будюпсу N!.! 11; 
10.2. Тимошево Ользі Гpв:ropiввi, пpoжи:вaючiJI: по 
:площею 0,0029 га ДJ'UI oбcnyro:вував:в.и Шдивідуanьноro rspaжy по 

вул.Оболовс:ьЮ.І в райоиї розміщеmu будmпcy 1U14; 
10.з.lllaтoхі.в:ій Людмw:ri Во.подв:миріЩ проживаючiJI: по 

:площею 0,0014 m ДJ'UI ведев:в.и оообистоro ceJШlсьxoro 
rocпoдapcrвa по .. л ... """ .... '._ Mt\1"I:I1I1.I 2; 

10.4.Фa.пirIа:ву 'I'ИИ'laroво не. ~.мy. 
:площею 0,0400 га ДmI 06c:JlYI'O~fВ&I!DlI ЖИТJIОВОro будипу. rocnОД8рCЬfCИX 
бyдiвe.m. і споруд по 

1 
права 1ШрИC'l)'ВlШВ.l земen:ьвою ШJUlXОМ умадев:в:и доroвору 

особистоro C1'pOXOВOro М1iun.Jitep А11І'М1Rгіпі Фравцівm., ~)Еma:юч:ій 
по ОРЇЄНТОВRОЮ :площею 0,0040 ra ДmI 
o&лyroвувавв.и прибудо:вавої до xвapm.p:в: 1Ul по Jyл.Дю.опрова, 43. 

ва виroтoвлеИВJI тexв:it:moї ~охумеитаціі із землеустрою 
щодо Щцведеmu: у к:ориC'J:'Y'В8В!I.I (На умовах оренди:) 
Пура A..шri IOx:!DdJвi. по на земельну 
дimm:кy оріarroвиою :площею 0,0600 га ДmI :lilDПJIaвoro 
будиmtY та rocnодарсь:І'.ВХ будівель і по вyJl. 2 10. 

lЗ.пово:вити доroвори: оревди земe.n:ьниx rpoмaд,maм: 

lЗ.l.хіміч: Гал:ив:і Броиїслав:іШ, прож:иваючій по 
земсшьву ді.тппсу :площею 0,0044 ra Д1DI oбc.пy:roвyвaвшr 

збірво-розбірвоro MeтaJIeвoro гаражу по вул. 7-а,термівом 
ва S рохі:в; 
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lвaвіЩ ПРО:lIDIВlUOЧій по 
обсJIV1'1I)ВVJIWtIIІІ збірио-розбіриоro rapaжy по 

0yl1ЬВ.Не:38JIeжJ!ІОС:ri :в термінОМ ва 2 рохи. 
ВШIC'lИ 3Niви до доro:вору оренди замem.ної Дin.Imm. зареєстрованоro у 

:вш:ов:в:омі 1іроварсьв:оІ місьхоі ради за N! 1865 17.08.2009 р.; 
Віженті.ю Aиroнo:sичy, проживаючому ПО 

3еМм:ьву дi.mr.mcy площею 0.0044 га ДЛІІ 
обс:пvI"О~"'!DU збірно-розбірвоro MeтaJIeвoro rapaЖy по &уЛ. Кирпоноса 8 

розмШ~Dбуд:вв:ку J6 7-8, mpмiвOM вв 2 PODL 
до дoro:вopy ореццв 3eМem.нoї діп!ПfКИ. зареоотрованоro у 

.I:I..ШJ!:ICItКШ ptП'іQJ!ШJI]r.вШ фШі1' Держа:ввoro пі.цприємства ,девтр ДePDВВOГO 
земе.пьвоro КВДаС'ІРУ при державиому комітеті Украівв по зем:е.пьвих 
Pec)'Pca:~ за 1+&040533800020 від 28.04.2005р.; 

Ава'IOJI:iю АвдрійО8ВЧУ. прожв:ваючому по 
площею 0,0024 га дш[ обcлyroвуванв:в гаражу 

по Марії J'Iaryвo:вoI. 7 терм.і.вОМ вв 2 роки.. 
6вест.в змівв до договору ореццв земem.ноі діпПOOl, зapeєcrpoвавого у 

:ВШ:ОШl:омі 1іроварсьв:оі' мicыl:Qї ради за ~8 від 20.01.2007 р; 
13.s,Мисах Василю Федоровичу, прож:ива.юч:ому по 
площею 0,0034 гаДЛІІ oбcпyroвyвaшtl збірио-розбірноro гаражу по 

розміще.вш буд.N211, термінОМ ва 2 роки. 
Ввес:ти до договору оренди земem.ноі З8рl1М1C'rpo:вавоro у 

ВlП:овкомі 1іроварсьв:ої міс.ь.в:оі' ради за мзз від 14.08.2007р; 
1З.б.Дубовому Юрію Петровичу, прожв:ваючому по 

lШощею 0,0032 га ДJIJI: o6cnyгoвyвaвюI збірно-розбірного металевого 
гаражу по :вул. Горького в районі розміщеmш будииху ](2 5 терміном ва 2 
роп. 

ВиеІС'ІИ 3Niви до доroвору оренди земem.ної ц;mmкв, зареєсzpoвавого у 

КвiвcJ.tdй periовапьній фіпіі Державиоro підпрвємcrвa ..цевтр держ:а:виоro 
земem.нoro D,.ЦaC1PY при Держв:ввому mмite'ri Ув:pahrи по земeJWШX 
pecyp~ за 16040633800312 від 04.1 0.2006р. 

14.8иеІС'ІИ зм.івв до pimeвь 1іроварсьв:оі шcышi ради: 
14.1.від 30.12.2010 року 1&103-05-06 .,ІІ:РО передачу 3еМ1ШUВX ді.шшок: 

rPOМa.ЦIIWI у вла.свїсп.. .• "', п.lЗ. :відносно Скороход Вапевтв:ви Гpиropiввв 
СІІова «1'1! земenьвy дішпп<у» заміввтв словами «8 тому чиСІІі земеш.в:у 
дішппсу». в зв'nкy 3 технічною правхою; 

14.2.від 03.02.2011 року 1&14()..()6...()6 ,.про пеоlШl.'i'V 
rpoмаlUП'8М у вла.свість...... 0.11.13. відвосио КраiCilllсноro 
Вacв.DIOВ8Ча СІІова «за Мlvі'llПll"l"lll' 

роху 

rpoмwвaм у вла.свісп..~ 90, 0.11. 
2 poD». дui по DIm'I)'; 
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14.4.від 21.04.2011 роху 1&203- 08-06 .J1po передачу земельних 

дiшmОК rpoмаzuшам у Jll.ТlaCИЇсть ..... , п.ll. відносно Олешка Івана Ан.цріяновича 
ШCЛl1: слів «буди.вІСУ Н!! 1 О-б» ЧИ"I'ImI <<Терміном на 2 рокю>, далі по техсту; 

14.5.від 05.08.2010 роху 1ё160S-87-ОS «Про передачу земeJIЬШIX ділянок 
rpoМ1ЩlIJDМ У масність ... ». п.l.4. відносно Мехсд лілії Леоmдівви, Мехед 
Вirropa Васwп.oВИ'Ш та Мехед Дениса Віпоровича ШCЛl1: слів <<пЛощею 
0,0436 :га дпю> ЧIfI'IПИ <<будШИВД'1'Ва 'l'a». далі по тексту; 

14.6.від 03.02.2011роху .N2140-06-06 «Про передачу земельних дiшmок 
rJЮМІІДІІВ8М У власmсть ... ». п.4.9. вJдиосв:о Антонова Артема Aшmшiйопча 
слова <<ШІощею 0,0500 rю> зaмimпи словами (<ПЛощею 0,1000 rю>, згідно з 
JШсновком упр~ м:істобудyвamDI та архітектури від 18.04.2011р . .N!З83; 

14.7.від 17.09.201 О роху .N21642-89-05 «Про передачу земеш.них дiшmох 
rpoмадпшм у власність ... », п.7. відносно назарець Юрія ВlщдиCJПl.JЮВИЧa 
слова <<118 розроблення технічної дохумеипщії щодо оформлсюп земem.вої 
дi.mm:m у КориC1.}'ВlШВJD> зaм:imrrи словами <аш розроблеюп проепу 
зеЮІеустрою щодо відведeю:IJI земem.ноі дiл.rmп у в:орис::тувавнв: (на умовах 
оренди)>> та ШCЛl1: спів «площею 0,0030 1"11» читати <<За рахунок земеш. 
зa.ra.ш.нoro кориcтyвa.нв:ll», далі по техсту; 

14.8.від 21.04.2011 роху 1&203-08-06 ,.,І1ро передачу земem.ниx дiлmок 
І'р0J4llДlШ8l'4 у :власmсть. .. ", п.6.13. відносно Гу.пеЙ Максима Юрійовича ШCЛJi 
слів « ... площею 0,1000 rю> 'ІИ1."ПИ «за рахуиов: земель сільсио:rocподарс:ькоro 
пр:и:maчeю:IJI (рiлml)>>, далі по тев:сту; 

14.9.від 21.04.2011 роху 1&203-08-06 ..про передачу земельних дimmOK 
rpmщц!!ЮІм У :власність ..... ' п.6.20. відносно ПочупШо Людми.п:и Борисівни 
ШCJll слів « •.• площею 0,1 ООО га» читати <<За рахунок земель 
сільс:ькorocподарсЬІСОro npи:шачЕШНЯ (рілли)>>, далі по тексту; 

14.10.від 09.12.2010 роху N!S7-ОЗ-О6 "І1ро передачу земеш.них ді.па:в:ох 
rpo.мaдIВaм у власність ..... ' п.4.2. відносно Білосоховоі Олени Мн:mлaiвн:и 
піспа слів « •.. площею 0,1000 rю> читати «за рахунок земель жптловоі' та 
rJЮмадсьхої забудовю>, далі ПО тев:сту; 

14.11.від 21.04.2011 раху .Ni!203-08-06 "І1ро передачу земem.IШX дi.шlИок 
rpoмwвaм у в.пасвість ..... , п.9.6. відносно l1Jrrii:Ю.mцевої Жaюm Івавівии 
піCШJ спів « ... площею 0,0400 !'а» читати <<За рахуноК земель ЖПJIовоі та 
І'ромадсиоі забудоJШ», далі по тексту; 

14.12.від 09.12.2010 роху .N2S7..QЗ..Q6 «Про передачу земельних дi.пmох 
rJЮМD,ЦI]i8.'М у JШl.CНЇсть ... », п.7.3. віднос:в:о Бульби Світлани 1'ихоmвнв слова 
«на роороблення техвічноі дои:умевтаціі щодо офоРЮІеllRll: земem.ноі дiля.в:.'Itи 
у в:ори~> 'замінвтв словами «аа розроблеИНІ проехту зеЮІеуctpOю 
щодо відведешu земельної дiJшпи у IropИC'l')"II8ВВJI (на умовах оренди)>> та 
ШCJll слів <<ПЛОЩею 0.0292 !'а» читв:rи <<За рахунок земель зaram.ноro 

1Шр:И~>. далі по теп:ту; 
14.1З.від 21.04.2011 роху .N220З..Q8-06 «Про передачу земeлwmx ділпІо![ 

rJЮмaд.m'I!IМ у 1І.Ш!СІІісп....... п.S ШCЛJi спів «сервітуту громадІІВІМ» чиra:ти 
«терміном па 2 рап». далі по тексту; 

14.14.від 04.02.2010 раху N21410-78-05 «про прИ1ІИВев:ня права 
власності на земел:ьві діПI1"lП'И ... », п.8.41. відносно Пурш:а Валеm::инa 
Ми!юmdoвича відм:іюпи. ІІІ U'JIIП)' із:loro смертю. 
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J5.11cпrepедитв :rpCIJoЩЦ1Щ зазв.ач.ев:их ]і п.п.l,2,З даиoro рішев:ц про 

в:еоб:х.ідвісп. JpП'OO'O:в.пeв::u держаJIНИX mcriв в:а право в.пвс:в:ості в:а зeмmD. 

16Лопередиm :rpCIмaдII'lIo зазв:ачевих ]і п.1 цього pimeII'.'WI:. про 
мOЖJIDiсп. )І'І'ОЧВев:в:и ШІОЩ зем:еш.вих дimra:OK при виroтo:в.пе:в:в:і техні'Шоі 
дoкyмemaцii, в 3D'oкy 3 провеДemш.!: ЇlIC'lpумeшa.m.в:иx обмірів зeмem.них 
дiJшюlL 

l'.Коmpo.л.ь за ВИ:КОDВВJIМ ЦЬОГО рimeв:в:и пoюw:ти в:а зacтyп:mпca 
мieьmгo roлo:ви: Аццрєєва В.О. 

Місь.кв:й голова LВ.Сапожко 

м.Бровари 
від 09 чepв.u 2011 року 
J& ____________ __ 
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