
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТJ 

РІШЕННЯ 

Про передачу земельних ділянок у влаСНІСТЬ, 
. . 

надання в оренду та внесення ЗМlН до РІшень 

Броварської міської ради 

Розглянувши подання земельного відділу від 16.10.06 N2 263] щодо 
. .. . 

передаЧІ земельних ДІЛЯНОК у влаСНІСТЬ, надання в оренду та внесення зм!н до 

рішень Броварської міської ради, а також, 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. 12,25,33,40,89,116,118,1]9,120, ]21, ]24, І25, 126 
Земельного кодексу України, п. 12 Перехідних положень Земельного кодексу 
Укра'іни та п. "34" СТ.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

YKpajHЇ", лист Державного комітету Укра'іни по земельних ресурсах від 

10.05.05 N2 14-22-6/3595 та враховуючи погодження загальних зборів власників 
земельних та майнових паїв сіл: Погреби, 3азим"я, Троєщина та м.Бровари 

(працівників бувшого КСП "Нова Україна") - протокол N2 1 від 26.02.05 та 
пропозиції постійно'J комісії З питань розвитку та благоустрою територіЙ, 

земельних відносин, архітектури, будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Передати у власність земельні ділянки громадянам: 

[.1. Журавській 8а_пентині 8ікторівні, проживаючій по 

земельну ділянку площею 0,1 ОООга для 

буді вництва та оослуговування жилого будинку та господарських будівель по 

ву л. Русановича,25; 

] .2. Левчик Світлані Юріївні, проживаючій по 

земельну ділянку площею 0,0452га для обслуговування жилого будинку та 

господарських будівель по вул.Старченка,]; 

1.3', Яремі Володимиру Миколайовичу, проживаючому по 
земельну ділянку загальною площею 0,1544га, в тому 

числі О,] ОООга для обслуговування жилого будинку і господарських буді вель та 

0,0544га ДЛЯ ведення особистого селянського господарства по вул .. 
Петровського,25; 

1.4. Овлах Маріанні Володимирівні, проживаючій по 
земельну ділянку площею 0,0251 га, з них 0,0017га - землі обмеженого 

використання - інженерний коридор мереЖІ ЛІНІ! електропередаЧІ, ~1і1Я 

обслуговування жилого будинку та господарських будівель по 

вул.Пархоменка, [7; 
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1.5. Малій Наталії Іванівні, проживаючій по 

земельну ділянку площею 0,0828га, з них 0,0046га - землі обмеженого. 

використання - інженерний коридор мережі лінії електропередачі, для 

обслугавування жилого. будинку та гасподарських будівель по 

вул.ПластунськіЙ, І; 

1.6. Павленко. Світлані Іванівні, праживаюч!И по 

земельну ділянку плащею 0,0359га для абслугавування жилаго будинку та 

ГОСПОД~ьких будівель по вул.Леніна,76; 

/} ))Колбасинськаму Сергію Іванавичу, проживаючому па 
земельну ділянку загальнаю плащею 0,0662га, в таму числі 0,0641 га для 
абслугавування жилага будинку і гаспадарських будівель та 0,0021га дJlЯ 

ведення асобистаго селянського госпадарства па вул. Леніна,76; 

] .8 Марченко-Галаті Тетяні Олександрівні, праживаюч ІИ па 

земельну ділянку плащею 0,0341 га для абслугавування жилага 

будинку та гасподарських будівель па вул.Чехава,7; 

1.9. ilІапавалаву Анаталію Тиханавичу, праживаючому па 

земельну ділянку плащею 0,0654га, з них 0,0033га -- землі 

обмеженого. викаристання - інженерний каридар мережі лінії електрапередачі, 

для абслугавування жилага будинку та гаспадарських будівель по вул. Героїв 

Сталінграда,44; 

] .10. Дятел Ірині Митрофанівні, праживаючій па 

земельну ділянку плащею 0,0615га для абслугавування жилага будинку 

та гаспадарських будівель па вул.Маяковськаго,44; 

1.11. Гаражанкіній Ганні Василівні, праживаючій па 
земельну ділянку плащею 0,0829га, з них 0,0027га - землі абмеженаго 

використання - інженерний каридар мереЖl ЛІНІ І електрапередач!, для 

обслугавування жилага будинку та гасподарських будівель па вул. 

Каккінакі,37; 

1.12. Лесик Аллі Михайлівні, проживаючій по земельну 

ділянку площею 0,0654га для абслугавування жилага будинку та 

гаспадарських будівель па вул.Леніна, 26; 
1.13. Швець Лесі Дмитрівні, праживаючій па 

земельну ділянку плащею 0,0400га для обслугавування жилага 

будинку та господарських будівель па вул.Плеханава,53; 

1.] 4. Баришпалець Варварі Дмитрівні, проживаючій па 

земельну ділянку плащею 0,0363га для абслугавування 

жилага будинку та гаспадарських будівель па вул.Лермантава,8; 

1.15. Баришпалець Андрію Віктаравичу, праживаючаму по 

земельну ділянку плащею 0,0232га для абслугавування 

жилаг~инку та гаспадарських будівель па вул.Лермантава,8/1; 

~2~) Самсанаву Микалі Олексійавичу, праживаючаму па 
~;емельну ділянку загальнаю плащею 0,1026га, в таму числі O,lOOOra 

для абслугавування жилага будинку і гаспадарських будівель та 0,0026га для 

ведення асабистага селянськага гасподарства па вул. lBaHa Сірка,3; 
1.17. Гаражанкіну В'ячеславу Микалайавичу, праживаючому па 

земельну ділянку плащею 0,0830га, з них 0,0034га - земл} 
обмеженого викаристання - інженерний коридар мережі лінії електрапередаЧI, 

1," І:" / ' у' 
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для обслуговування жилого будинку та господарських будівель по 

вул. Коккінакі,37; 
1. 18. Майбороді Світлані Анатоліївні, проживаючій по 

земельну ділянку площею О,lОООга для 

будіВllИцтва та обслуговування жилого будинку та господарських будівель по 
пров. М.Драгоманова,5; 

1.19. Переверзєву Василю Федоровичу, проживаючому по 
земельну ділянку площею 0,0746га, 3 них 0,0009га - землі 

обмеженого використання - інженерний коридор мережі nінії електропередачі, 
для обслуговування жилого будинку та господарських будівель по вул. 

Тельмана, 1 О; 
1.20. Броун Майї Миколаївні, проживаючій по земельну 

ділянку площею 0,0576га, з них 0,0028га - землі обмеженого використання -
інженерний коридор мережі лінії електропередачі, для обслуговування жилого 

будинку та господарських будівель по вул. Леніна,136; 
1 1 Малікову Сергію Олександровичу, проживаючому по 

земельну ділянку площею 0,0802га для обслуговування жилого 

будинку та господарських будівель по вул. Гальбича,33; 

1.22. Третяк Катерині Трохимівні, проживаючій по 
земельну ділянку площею 0,0510га, з них 0,0031 га - землі оЬмеженого 

використання інженерний коридор мережі лінії електропередачі, для 

обслуговування жилого будинку та господарських будівель по вул. Панаса 

Мирного,58; 

1.23. Дерев'янку Миколі Дмитровичу, проживаючому по 

земельну ділянку площею 0,0700га для обслуговування жилого 

будин~а господарських будівель по вул. Восьмого з»їзду Рад, І І; 

~1.14) Лискову Василю Петровичу, проживаючому па 
земел ділянку загальною площею 0,0809га, в тому числі 0,0500га для 

обслуговування жилого будинку і господарських будівель та 0,0309га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Маяковського,! 6-а; 

1.25. Очередько Тетяні Степанівні, проживаючій по 

земельну ділянку площею О, !ОООга, з них 0,0003га - землі обмеженого 

використання - інженерний коридор мережі ЛlНll електропередачі, Д:ІЯ 

будіВНИLLтва та обслуговування жилого будинку та господарських будівель по 

вул. Петра Дорошенка,lО; 

І .26. Костюшко Антоніні 

будівництва та обслуговування жилого 

вул. Русановича, 22; 

Василівні, проживаючlИ по 

земельну ділянку плоrцею 0,1 ОООга для 
будинку та господарських будівель по 

. Акуліній Валентині Віталіївні, 
'- ... ~ .•.. 

проживаючій по 

ведення особистого земельну ділянку площею 0,0432га для селянського 

ГОСПОД§lрства по вул. Воробйова,8; 

Cil.D Данилову Сергію Анатолійовичу, проживаючому по 
земельну ділянку загальною площею 0,1 029га, в ТОіУ1У 

числі О, І ОООга, з них 0,0072га - землі обмеженого використання - інженерний 

коридор мереЖІ лінії електропередачі, для будівництва та обслуговування 

І 
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жилого 

ведення 

1 

та господарських будівель та площею 0,002 
селянського господарства по вул. Єдності,5; 

ну Олегу Миколайовичу, иваючому по 

земельну ділянку площею 0,1 ОООга для 

ВНИIlтва та жилого будинку та господарських вель по 

ьшеченка,19; 

1.30 Степану Захаровичу, проживаю чому по 

земельну ДІЛЯНКУ площею 0,1 ОООга для 

будіВНИIlтва та ня жилого будинку та господарських !вель по 

1.3 І. вському Михайлу Опанасовичу, прожи по 

земельну ділянку площею О, І ОООга я вництва 

та обслуговування жилого нку та господарських будівель по 

вул. 

к вні, проживаючій по 

земел ьну ділянку загальною площею О, І 061 га, в тому числі О, І ООО га, з 

них 0,01 09га земЛІ інженерний коридор мережі 

ЛlНll передач!, я вництва та жилого будинку та 

господарських будівель та 1 га для ведення особистого 

селянського 

] .33. 
по Дорошенка,32; 

Андрі проживаючому по 

земел площею 0,1 ОООга ДЛЯ будівництва 
та обслуговування жилого будівель по вул. Олексія 

Бол 

вул. 

земел ДlЛЯН загальною 

та обслуговування жилого 

ведення особистого 

ваючій по 

в тому числі 0,1000га для 

ку і господарських будівель та 

селянського господарства по 

ькій,3; 

Юрченку Віктору Олексійовичу, по 

земельну ДlЛян загальною площею 0,1 002га, в 

тому чисЛІ О, J ОООга для будівництва та ня жилого н 

господарських будівель та 0,0002га для ведення селянського 

господарства по вул. д.гамалія,4; 

1.36. Щебетовській Анатол в 

земельну ДІЛЯ нку 

та обслуговування жилого будинку та 

Кулі 14; 
1.37. Стефан юку Володимиру Йоси 

в м. Каховка, земел 

ДЛЯ будівництва та обслуговування жилого будин 

по вул. Фельдмана,48; 

ких 

по 

вництва 

по 

1000га 

lВель 

1.38 Ходченку Григорію Гнатови ваючому по 

земельну нку площею 0,1 ОООга для 

вни та обслуговування жилого будинку та господарських вель по 

мира 
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1.39. Чурону Кітаю Борисовичу, проживаючому по 

земельну ділянку площею 0,0535га для обслуговування жилого будинку та 

господарських будівель по вул. Леніна,37; 

1.40. Лобку Володимиру Даниловичу, проживаючому по 

земельну ділянку площею 0,1 ОООга для бу дЇвництва та обслуговування жилого 

буди~а господарських будівель по пров. Павла Чубинського,8; 

(1.~) Гончарук Тетяні Павлівні, проживаючій по 
земельн~у ділянку загальною площею 0,1 040га, в тому числі 0,1 ООО га, з них 

0,0044га - землі обмеженого використання - інженерний коридор мережі лінії 

електропередачі, для обслуговування жилого будинку та господарських 

буді вель та площею 0,0040га для ведення особистого селя нського господарства 

по вул. Петровського,87; 

1.42. Чаюн Валентині Володимирівні, проживаючій по 

земельну Д1Лянку площею 0,1 ОООга для 

будівництва та обслуговування жилого будинку та господарських будівель по 

вул. Підлісній, 16; 
! .43. Накалюжній 

будівництва та обслуговування 

вул. Підлісній, 14; 

Галині Анатоліївні, проживаючій по 

земельну ДІЛянку площею О, J ОООга для 

жилого будинку та господарських будівель по 

1.44. Аубекеровій Галині Михайлівні, проживаючій по 

земельну ділянку площею 0,0694 га для обслуговування жилого будинку та 

господарських будівель по вул. Дружби,9; 

1.45. Левченко IІіні Мойсеївні, проживаючій по 

земельну ділянку площею 0,0345га для обслуговування жилого будинку та 

госп ких будівель по вул. Івана Франка,31; 

Колеснику Володимиру Олександровичу, проживаючому по 

земельну ділянку загапьною площею 0,1 054га, в тому 
ЧУlслі О, І ОООга для будівництва та обслуговування жилого будинку ТСІ 

господарських будівель та площею 0,0054га для ведення особистого 

селянськщ~о господарства по вул. Михайла Драгоманова,57; 

1.47! Булавці Олені Миколаївні, проживаючій по 
зеr"rельну ділянку загальною площею 0,1 093га, в тому числі 0,1 OOUra для 

обслуговування житюго будинку та господарських будівель та площею 0,0093га 

для ведення особистого селянського господарства по вул. Гастелло, ] 2; 
1.48. Коваленко Вірі Федорівні, проживаючій по 

земельну ділянку площею 0,0722га для обслуговування жилого будинку та 

господ~~{Их будівель по вул. Будьоного, 1 5; 
UV Малофієнку Віктору Васильовичу, проживаючому по 

земельну ділянку загальною площею 0,1305га, в тому числі 

0,1000га для обслуговування жилого будинку та господарських будівель та 

площею 0,0305га для ведення особистого селянського господарства по 

вул. Сєдова,21; 

] .50 Багису Віктору Івановичу, проживаючому по 

земельну ділянку площею 0,0357 га для обслуговування житлового будинку 

та господарських будівель по вул. Молодіжній,7; 



6 
Мамаєві й Людмилі Антонівні, проживаючlИ по 

м. Москва, земельну ділянку загальною площею 0,0891 га, в 
тому чисЛJ 0,0580га для обслуговування жилого будинку та господарських 

будівель та площею 0,0311 га для ведення особистого селянського господарства 
по вул. l-ro Травня,37; 

1.52. Юркову Олександру Валерійовичу, проживаючому по 

земельну ділянку площею О, І ОООга для бу дівниuтва 

та обслуговування жилого будинку та господарських будівель по 

вул. Зі ковій,15; 

І. Блажиєвській Ірині Іванівні, проживаючlИ по 

земельну ділянку загальною площею 0,0537га, в тому числі 0,0363га для 

обслуговування жилого будинку та господарських будівель та площею 0,0174га 

для ведення особистого селянського господарства по вул. Макаренка,39; 

І .54. Пилипенко Тетяні Григорівні, проживаючій по 

земельну ділянку площею 0,0600 га для обслуговування жилого будинку та 

господарських будівель по вул. Пролісковій,6; 

І. Романченку Віталію Олександровичу, проживаючому по 

земельну Дlлянку загальною площею О,] 099 га , в 
тому чисЛJ О, J ООО га для будівництва та обслуговування жилого будинку та 

господарських будівель та площею 0,0099 га для ведення особистого 

сеЛЯНСЬКОГQ господарства по вул. Василя Осьмака, 1; 
1.56, J Заїці Івану Івановичу, проживаючому по 

земельну ділянку загальною площею О,] 571 га , в тому числі 0,1000 га 
для будівниuтва та обслуговування жилого будинку та господарських будівель 

та площею 0,0571 га для ведення особистого селянського господарства по 

вул. ЬНИЦЬКОГО,27б; 

Ковтун Ларисі Олександрівні, проживаЮЧlИ по 

земельну ділянку загальною площею О, І 073 га , в тому числі 0,1000 га 
для обслуговування жилого будинку та господарських будівель та площею 

0,0073 га для ведення особистого селянського господарства по вул. Рози 

Люксембург,бО; 

1.58. Шинкаренко Валентині Юріївні, проживаючlИ по 

земельну ДІлянку площею О, І ООО га для 

обслуговування жилого будинку та господарських будівель 

бу дівн ицтва та 

по вул. Степана 

Олійника,4-а; ~ 

2. І Іередати в спільну сумісну власність земельні ділянки громадянам: 

2. І. Воронько Валентині Трохимівні, проживаючlИ по 

Андрусенко Нінель Миколаївні, проживаючій по 

земельну ділянку загальною площею 0,0381 га для 

обслуговування жилого будинку та господарських будівель по 

вул.Маяковського,44 ; 
2.2. Кривошлик Олені Захарівні та Кривошлик Віталію Анатолійовичу, 

ПРОЖИВJЮЧИМ по земельну ділянку загальною площею 

0,О966га, з них 0,0104ra - землі обмеженого використання - інженерний 

коридор мережі лінії електропередачі, для обслуговування жилого будинку та 
господарських будівель по вул. Івана Сірка,40; 

І 
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2.3. Доценко Любов Вікентіївні та 

проживаючим по ДІЛянку площею 

обслуговування жилого будинку та по 

оу л. Маяковського,l; 
2.4. Лавровському Юрію Володимировичу, 

та Маловичку Володимиру Гри 
в м. Києві, земельну ділянку 

жилого будинку та господарських 

13. 

3. в оренду із земель міської ради земельні 

нам: 

ваючим по 

0,0405 га 

будівель по 

11 
І І J 

ним 

3.1. lКТОРУ Йосиповичу, проживаючому по 
земельну ДІЛянку площею 0,0040 га 

встановлення Ірно-розбірного металевого гаражу по вул вського В 

іщення буд 13-а терміном на 1 рік; 

с 

Катерині Семенівні, проживаючій по 

площею 0,0159 га для ведення особистого селянСького 

. Київській,20 терміном на 2 роки; 

. . . 
у власНІСТЬ земельН1 ДІЛЯНКИ для ведення товарного 

ького виробництва, відповідно до схеми поділу земель 

колекти 

громадянам: 

влаСНОСТІ "Нова Україна" на земеЛЬНІ частки 

4.1. Ігорю Володимировичу, проживаючому по 

ділянку N2 191 площею 1 280 га ріллі та 
.N2 6 площею 1,0411 га 

4.2. по 

190 площею 1,3220 га ріллі, з них 0,1008 га зе'vlЛl 

обмеженого коридор ЛіНll електропередаЧІ, 

та .NQ 7 площею 1 
І 

5. на виготовлення документаЦll по передаЧІ у 

СІЛьськогосподарського 

земель колективної власності КСП 

власНІСТЬ земельних 

виробн відповідно схеми 

"1-10ва Україна" на земельні частки 

5.1. 
Броварського 

РІЛЛІ; 

5 
району по 

5.3 

ону по 

в зв"язку З в 

проживаючому в с. Зазим'є 

частини земельної ділянки N':! 67 

'й в с. 3азим'є Броварського 

NQ 67 ріллі; 
в с. 3азим'є по вул. Садова,6, 

актІВ на право приваТНОI 

власносТІ на землю, дозволи на виготовлення в державних аКТІВ 
оо • 

на право приватнOl влаСНОСТІ на землю: 
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6.1. Мінченко Валентині Василівні, на земел 

0,0311 га для обслуговування жилого будинку та госп х 

.Бо нська,14; 

к 'ю Івановичу та Геренок Олені ВНІ, на земел 

ДlЛян площею 0,0504 га для обслуговування жилого нку та 

вель по вул. Блока,17. 

7. Внести зміни до рішень Броварської міської ради: 
7 1 21.09.06 М2 113-08-05 "Про передачу земельних нок.. в 

п 5, ВІДносно Гарцуєва Дмитра Володимировича, слова 11 ••• по 

!І замJНИТИ словами" ... по ІР. 

7 2. від 31.08.06 N'Q 89-07-05 "Про передачу земельних ділянок " в 

П.2 ,відносно Самойленко Віктора ильовича, слова" ... плошею j ОО І 
". " [ООО" KB.lvl ... заміНИТИ словами ... плошею кв.м ... ; 

3. від 08.09.05 М2782 7-04 "Про передачу земельних янок ... ", в п 
ВІДносно ка Олега Володимировича та Панченко ні ВОЛОДИМИРІВНІ, 

л ваючим по слова в сп ьну СУМІСНУ 

власність ... " замінити словами "Передати в спіл власНІСТЬ ... ; 
7.4. 21.09.06 М2 113-08-05 "Про земельних " . ~. ., в 

п І 56, відносно Петюлевича слова " ... площею 935 
". " 1000!! кв.м .... заМІНИТИ словами ... площею кв.М ... , 
7.5. від 20.07.06 N'Q 59-06-05 земельних ДІЛянок " 

[1.1.54 викласти в наступній яненко і Олексіївні, 

лроживаЮЧIЙ по . земельну загальною площею 94] 
КВ.М., в тому числі 600 КВ.М., з них 119 кв.м 
ІНженерний коридор мережі лінії 

будинку і господарських будівель та 341 КВ.м. 

використання -
ня жилого 

особистого ведення 

селянського господарства - земЛІ 

коридор мереЖІ електропередач, по 

7.6. від 31.08.06 М2 

п2.1 15, відносно Ми 

Кв.м .... І1 замінити словами " ... 

ня інженерний 

вельниКlВ, 16; 
передачу земельних ділянок ... ", в 

ни Семенівні, слова 11 ••• площею І 

кв.м ... "; 
7.7. від 07.07. 

відносно Аубекерова 

5-04 "Про передачу земельних ділянок 
Бісембайовича відмінити п. 2.3 рішення в '3 

11 
• а ~ , 

3 ЙОГО смертю; 

7.8. від 20 .06 5 "Про передачу земельних ділянок .. ,. 
0.1.57 викласти в ій редакції: «Сідьку Віктору Івановичу, 

проживаючому по земельну ділянку загальною 

площею 1 кв.М. В тому числі 1000 КВ.м для будівництва та обслуговування 

жилого ку І будівель та 20 КВ.м. для 
селянського 

7 . від 21 
... ", П.І І викласти в 

проживаючому по 

] ООО кв.м. для 

гослода х 

ній)1»; 

05 "Про передачу земеJ1ЬНИХ 

редакції' «Бойку Юрію Ми 

янок 

ви 

земельну ДІЛЯНКУ загальною площею 

та обслуговування жилого нку r 
1 І . 
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8. Попередити громадян зазначених в П.П.l ,2,4 даного рішення 
про необхідність виготовлення державних актів на право власносТІ на землю. 

9. Попередити громадян зазначених в п.3 даного рішення про 

необхідність укладення в місячний термін до 26.11.06 договорів оренди землі. 
у ви падку не оформлення договорів оренди землі міська рада буде розглядати 

питання про припинення права користування землею. 

10. Контроль за виконанням даного рllпення ПОКЛ(1СТИ нз заступника 

міського голови Возняка с.м. 

Секретар ради І.В.Сапожко 

м.Бровари 

від" Z6" )togV'1 ~ 2006 року 
J'.J2 Іч'!, -10 - DS-

--~-------------------
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