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БРОВАРСЬКА МІСЬКА . . 
РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

г 

РІШЕННя 

Про передачу земельних ділянок у власність, l 
надання в оренду та внесення змін до рішень 

Броварської міської рцди 

~озглянувmи .подання земел~ного відділу від 10.11.06 N!!З050 щодо 
передаЧІ земельних ДІЛЯНОК у влаСНІСТЬ, нцдання в оренду та BHeceНIUI змін ДО 

рішень Броварської міської рцди, а також, враховуючи те, що земельні дimIики 
знаходиться в користуванні ГPOMaдJIН і законність іх нцдання niдтверджуєrься 
відповідними документами і генеральним планом забудови м. Бровари, та 
керуючись ст. ст. 12, 25, 33, 40, 89, 116, 118, 119, 120, 121, 124, 125, ·126 
Земельного кодексу Украіни, п. 12 Перехідних положень Земельного кодексу 
Украіни, Постанови Кабінету Міністрів Украіни від 11.04.02 N!! 502 "Про 
затвердження Порядку зміни цільового призначеНIUI земель, які перебувають у 
власності громадин і юридичних осіб" та п. 34 ст.26 Закону Украіни "Про місцеве 
самоврядування в Украіні", лист Державного комітету Украіни по земельних 
ресурсах від 10.05.05 N!! 14-22-6/3595 та враховуючи погоджеНIUI загальних 
зборів власників земельних та майнових паів сіл: Погреби, Зазим"я, Троєщина та 
м.Бровари (працівників бувmого КСП "Нова Украіна") - протокол N!! 1 від 
26.02.05 та пропозиції постійної ~oмicjї з ~aвь розвИТК?' та бл~у~ою 
територій, земельних відносин, аРХІтектури, БУДІвництва та Iнвестиц1И, МІська 
рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Передати у власність земельні д~ гpoM8ДJIНaм: 
11 Ма·.... Анатолію Анатол1ИОВИЧУ, проживаюЧОМУ по 

в Д 'б . ~В1ИЦЮ44 98 земельну дЇЛJIНICY загальною площею 0,1052га, в тому 
~П. ека РИСТІВ, ХВ". бcлyroвувавня жилого бvmnnnr і 
чи · О 1000 БУДІвництва та о ~--... ~ 

CJI1 ,. га ~ О 0052ra для ведення особистого селянського 
господарських будІВель та, 9. 
го М Драгомаиова,5 , 
сподарства по ~~Л. . ... Михайлівні, проживаючій по вул. Миколи Лисенка, 14, 

1.2.0рехов1И Ра1СІ 0734 для обслуговування жилого будинку та 
земельну ділянку площею О, га Лисеuvа 14. 

• у.п Миколи .РА" 
Господарських будІВель ~o в imм вИЧУ проживаючому по вул.Павлова,36, 

I.З.Догадіну ЮрІЮ О 069~ra _ обслуговування жилого будинку і 
земельну ділянку площею 'naвлова,36; .: .' 
Господарських будівель по ВУЛ. ". 
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1.4.ЛаріоновіЙ Тетяні n . . 

. етрIВНІ, ПРОЖИВаючій по вул Оболонській 13 
земельНУ Д1ЛJlНКУ загальною площею О, 1 093 га, в тому чис~і О 1000га ~ 
обcлyroвуванни жилого будинку та господарських будівель та площ'ею О 0093га 
"n« ведення особистого селянського господарства по ВУ'ІУ Об .... 13.' 
PjI_· 5 С . ... к· 01&. олонсьюи, , 

1.. МИКОВСЬКІИ атеРИНІ ОлексанДРІ·ВНІ· про .... 1 . , живаюЧ1И по вул. -го 
травня, З-а, земельну дlЛJlНІ?' площею 0,0524 га ДJUJ обслуговування жилого 
буДИНКУ та господарських БУДІВель по вул. І-го Травни,З-а; 

1.6. ~KOPOXOДY Сергію Вікторовичу, проживаючому по вул.Щорса,40, 
земельну ДІЛЯНКУ площею 0,1 000га, з них О 0099га - землі обмеженого .... ' 
використанни - Інженернии коридор мережі лінії електропередачі, ДЛJI 
будівництва та обслуговування жилого будинку та господарських будівель по 
вул. Дорошенка, І-а; 

1.7. Гаврилюку Петру Антоновичу, проживаючому по вул.Франко,32 в 
смт. В.Димерка, земельну ділиику площею 0,1 ОООга ДЛJI будівництва та 
обcлyroвуванни жилого будинку та господарських будівель по вул. Злагоди,34; 

1.8. Ткаченку Миколі Федосійовичу, проживаючому по вул. Карла 
Маркса, 18, земельну ділянку площею 0,0717 га ДJIJI обслуговування жилого 
будинку та господарських будівель по вул. Карла Маркса, 18; 

1.9. Вайдалович Катерині Павлівні, проживаючій по вул. Карла Маркса,29, 
земельну діЛJIНКУ площею 0,09З4 га ДЛJI обслуговувании жилого будmпcy та 
господарських будівель по вул. Лермонтова,24; 

1.10. Кравчук Галині Захарівні, проживаючій по вул. Тимошенко,! кв.346 
в М. Києві, земельну ділянку площею 0,0677 га ДЛJI обслyroвувании жилого 
будинку та господарських будівель по вул. Леніна,~9; . 

1.11. Бунп Ользі Андріївні, проживаюЧІЙ по вул. Гагарша,8 кв. 7, 
земельну ділянку площею 0,0730 га ~ обслуговування жилого будmпcy та 
господарських будівель по вул. ЯлинкОВl~,З~; .... В ... 

112 Радько Олені ВОЛОдимиРІвm, проживаюЧ1И по вул. 01И1В 
Івт .. . .. 1 1 земельну ділинку площею 0,0498га ДЛJI 

б еРН8ЦІоналlСТlВ, КВ·б,.JТТ.ПlYV та господарських будівель по вул. вул.Воїнів 
о слуговув8ВНJI жилого У ~_ .. " 
Інтернаціоналістів, 1 ;. вичу проживаючому по 

1.1З. СвердликУ Серnю Воло~о , площею 0,0894 га ДЛJI 
вул. Красовського,2-б кв.2, земельну :=у,дівель по вул Коккіиакі,4; 
об ого будинкУ та господар . .. .... 
cлyroвув8ВНJI ЖИЛ. Олексійовичу, проживаючому по вул.Киівсьюи,9, 

1.14. Клименку ВІКТОру О 2057га, в тому числі 0,1000га ДЛJI 
земельну ділянку загальнрю площе:спод~рських будівель та площею О, 1 057га 
обслуговування жилого будинкУ таог господарства по вул. Киівській,9; 
ДJIJI ведеИВJI осоБИС10ГО сemmсь~ог СтепановИЧУ, проживаючому п~ 

1.15. Сумарокову ЮР~ загальною площею 0,521га, в тому ЧИСЛ1 
ВУл.Петровського,54, земельну ~ будинкУ та господарських будівель та 
О,О422га ДЛJI обслуговувamDI особистого ceJIJlНCЬKOГO господарства по 
ПЛощею О 0099га ДЛJI ведеНИЯ 
вул. Петро;ськоro,54; . Михайлівні, проживаючій по вул.Роз~ 

1.16. Батеньовій Лю~ загальною площею 0,1124га, в TO~ чисm 
JhoксеМбург, І, земeJlЬИУ дiлJIВI<Y жилого будинкУ та господарських буДІВель та 
О,IОООга ДЛJI оБСЛУГОВУВання 



з 
площею 0,0124га ДJIJI ведення особи 
Люксембург,l; Стого СeJIJIнського господарства по вул. Рози 

1.17.Гончару Миколі Миколайовичу п . 
204 земельну ділин ' роживаючому по вул. Гагарша,27 

КВ. , ~ пл?щею 0,0300га ДJIJI ведеИНJI особистого ceтmcЬKoгo 
roсподарства по вул. КиIВСЬКlй,22; 

1.18. !1РИПУТНЄВУ Едуарду Аветійовичу, проживаючому по вул.Леніна,51, 
земельну ДІЛJIН~ загальною площею 0,0715га, в тому числі 0,0571га, з них 
0,0014га - зеМ~1 обмеженого використання - інженерний коридор мережі лінії 
eJIе~опередаЧІ, для обслуговування жилого будинку та господарських 
будІВель та площею 0,0144 га, з них 0,0040га - землі обмеженого викориcтaинJl
інженерний коридор мережі лінії електропередачі, ДЛJI ведеНИJI особистого 
ceJIJ[Иського господарства по вул. Леніна,51; 

1.19. Марті росяну Самвелу Грішаєвичу, проживаючому в Каліфорнії, 
м. Лос Анджелес, Лексинrrон, кв.зs, земельну ділянку площею 0,0838 га ДЛJI 
обслуговування жилого будинку та господарських будівель по вул. Ялинковій,S3; 

1.20. Яновичу Миколі Романовичу, проживаючому по вул.Кирпоноса,S 
кв.49, земельну ділянку площею 0,1000 га ДЛJI будівництва та обслуговування 
жилого будинку та господарських будівель по вул. Олексія Больmачеика,27; 

1.21. Бовсуновському Олександру Фомичу, проживаючому по вул.Богдана 
Хмельиицького,26, земельну ділянку площею 0,0865га, з них 0,0038га - землі 
обмеженого використання - інженерний коридор мережі лінії електропередачі, 
для обслуговування жилого будинку та господарських будівель по вул. Богдана 

Хмельницького,26; 
1.22. Рябцовій Аллі Василівні, проживаючій по вул.Кирпоноса,17-а кв.12, 

земельну ділянку загальною площею 0,0754га, в '!ому числі 0,0554га ~ 
обслуговування жилого будинку та господарських БУДІВель, з них 0,0017 - земm 
спільної сумісної власності з гр. носинсыим В.І. та . _ ~ ,0183га ДЛJI 
BeдeВВJI особистого селянського ~сподарства п? ... вул. QвrЩ~КОБЩ,.· 

1 23 . Лузі ЛЮбові Вacилiвm. проживвючш п м .... ~ емeлr.вy 
. . б ... d Фіі! та 

дітппсу площею 0,0435 га ДЛJI о ~OB. . ~ ~ 2. 
господарських будівель по вул. Щорса,117;3.Шu.u. ; о - іД І И. • 

1 24 Гу.:певвтому Анатолію Іванов, ~. о ~ по 
· . · :щцею\ ~P; 1 га ДЛJI вуп Гp~eBCЬKOГO, 13 кв.21, земельну дUUIНКY ~ Il 9 б~ . 

• .1 - бу,'''UVТl'V та гос УДІВель по будівництва та обслуговування жилого ,... ........ '.1 

вуп. mдліснії,19; Ганні Олександрівні, проживаючій по 
1.25. C~~... кв24 в м. Києві, земельну ділmкy площею 

Вуп. МamиноБУДlвельНlи,11 .' бмеженого використaииJJ - інженерний коридор 
О,0606га, з них 0,0004га - зеМЛІ. о обcлyroвувaииJJ жилого будинку та 
мережі лінії електропередаЧІ,. ДЛJI • 

б · по JJVЛ ГЛІН1СИ,6S, . 
roсподарських УД1Вель . ю· .. ні проживаючій по вул. ЛеН1на,4S, земельну 
. 1.26. Сакаді ЛюБОВІ ЮМІВ О '0077га _ землі обмеженого використ8ВНJI -

~1JIsПп<y площею o,0823ra,. з :; ~ектропередачі, ДЛJI обслуговув8ВНJI жилого 
І_енерний коридоР мереЖІ ~вель по вул. Леніна,45; 
будинку та господарсьКИХ ~yд ... і проживаючій по вул. Герцена,4, земельну 

1.27. кузнєцовій ВіР1 ВалеРІIВН , оБCJIYfOВУВаиИJI жилого будинку та 
Д• О 0300 га ДJIJI 
lJIaНКY nлоще"?, Ге цена,4; 
ГОсподарських БУДІВель по вул. Р 



1.28. Кузнєцовій Наталії Ілл' . 4 . ІВНІ прожив .... 
земельну ДІЛЯНКУ площею О 0900 га' аюЧІИ по вул. Герцена,4 

б . ' ДJIJI обr.~ , 
господарських УДІвель по "вул. ГОГОJlJl,65' _.J & овуванвя жилого будинку та 

1.29. Гашимову Нусрату Алл~е . 
вул. Возз'єднання,15 КВ.81 земель . РДІ огли, проживаючому по 
тоМУ числі площею 0,1000' га для ну ~шя.НКУ загальною площею 0,10З6га, в 
будинку та господарських будівель та пл УДІВНИЦТВа та обслуговув8НВJI жилого 
ceJIIIIICLKOro rocподарс~а по вул. п.к УЛі;~С:Ю 0,0036 ra Д1Ul ведении особиcтoro 

I.ЗО. Конош ГанНІ Михайлівні оЖШ: .... 
ділянку площею 0,0646 га д,л; пр об:ЮЧI~ по вул. ГJIИНI(И,45, земельну 
господарських будівель по вул. Глинки 45' nyro yвaнНJI жилого будинку та 

I.Зl. Барабашу Олегу Івановичу ~р~жив 
м. Києві, земельну ділянку площе~ О 0575 ~чому по вбул. Правди,76 кв.З8, в 
б .' а для о слуговув8НВJI жилого 
удиику та господарських б~Д1Вель по вул. Леніна,20; 

I.З2. Вакуле.нко ГанНІ Митрофанівні, проживаючій по вул.Львівській,ІЗ, 
ХВ.!,. з~мел~ну д.1ЛJl~~ загальною площею 0,О475га, в тому числі 0,ОО5Іга
землІ СПШЬНОІ СУМІСНОІ власності з гр ЮрUVlt Г С для обсnyr . .J....., OBYВ8НIDI жилого 

будинку та господарських будівель по вул. Львівській,І3; 
І.ЗЗ". Череватому Миколі Григоровичу, проживаючому по 

вул:ЧеРЮІХовського,25-б кв.49, земельну дiJUIНкy площею О,ІОООга ДJIJI 
БУДІВництва та обслуговув8.ННJI жилого будинку і господарських будівель по 
вул. Г.Чупринки,З; 

I.З4. Гороховській Світлані Сергіївні, проживаючій по вул.Гагаріва,16 
кв. 84, земельну ділянку площею 0,1000га для будівництва та обслуговувaнНJI 
жилого будинку і господарських будівель по вул. Михайла Драгоманова,89; 

I.З5. Буті Катерині Іванівні, проживаючій по вул.Короленка,54-а кв.61, 
земельну ділянку площею 0,1 ОООга для будівництва та обслуговув8НIIJI жилого 
будивху і господарських будівель по вул. Михайла Драгоманова,87; 

I.З6. Троценку Сергію Миколайовичу, проживаючому по вул.Папаніна,57, 
земельну ділянку площею 0,1 ОООга для будівництва та обслуговув8НIIJI жилого 
будивху і господарських будівель по вул. Павла Чубинського,72; 

I.З7"; Роком8Н Олені Григорівні, проживаючій по вул.Ковпака,26, земельну 
дimшxy площею о; 1 001га для будівництва та обслуговування жилого будиmcy і 
господарських будівель по вул. 3ірковій,~9; .. . . 

1.38. КольчевсьКЇЙ ВалеВТИН1 МиколшВ1, проживаючій по 
вул.радгоспній 106 земельну дimIиКY площею 0,1000га ДJUI будівництва та 
обслуговув~ ~oгo буДИНКУ і господарських будівель по вул. Павла 
ЧубиисьІСОГО 24' 

1.39. ' гамалію Анатолію Богдановичу, проживаючому по 
ВУЛ'ГР'VnТ 3 184 земельну ДЇJIJJНКY площею 0,1 000га, з вих 0,0099га-

от ~eBcысго,' КВ. , .... . . '" зе~.'": б _,ори"""nUUcr - шженернии коридор мереЖі ШШl 
&УАоІи О меженого B~ W.LaDDI& б . 

enеІаропередачі, для будівництва та об:ЛУГ~т.авня жилого УДИІІІСУ 1 

roсподарсь:ких будівель по вул. Петра Дорош нка, , У •• "1_ • w 4 
1 40 Г В оо Анатолійовичу, проживаючому по ВУЛ • .I.U1ШсьК1И, , 

3е ". ришиву алер О 0827га для будівництва та обслуговув8ННJI жилого 
мельну дJJIJПП()' площею , київ ькій 4' 

будиВху і господарсьКИХ будівель по вул. с " 



1.41. Шульзі Ірині ВолоJП.fUun' . S • '-'--О&&"&}lIВНl прожив . w 

земельну .Д1JUIнку загальною площею О і 060 аюЧ1и по. вул.КОТОВСЬКОГо,1 О, 
ДJIJI БУДІвництва та обслуговуваиu ' ra, в тому ЧИСЛІ ІШощею 0,1000 га 
та площею 0,0060 га для ведения жил~го будиику та господарсЬ1СИХ будівель 
вул. Воробйова, 1 О; осо истого селянського господарства по 

1.42. Тимінській Валентині n . . 
земельну ділянку загальною ПЛО=ВН~ о:~оживаючій по ву~.Маповського,6, 
спільної сумісної власності з гр. Сачавсь~м ~гa. в тому ЧИСЛ1 0,0059га- землі 
будинку та господарських будівель по в М .П., ДJIJI обслуговуваиви жилого 

1 43 Ф . ул. аяковського 6' 
. . есику ВІКТОРУ Івановичу , , 

16-6, гурт., земельну ділян ~ npоживаючому по бульв. Н~залежвості, 
б ку лощею 0,1000 ra ДJUI БУД1вництва та 
о ~::вa;:i ж:оro ~удипнку і господарських будівель по вул.П.Куліша,l О; 

. . . натолlЮ етровичу, проживаючому ектриків 6 
земельну дІЛЯНКУ площею 0,0796 га ДJIJI веде o""'~ і'С ' , 
roсподарства по вул. Електриків,6; k' ~'2Є: n~ ~Я ~ ~':'bO. Q-.D ського 

• • • Iцk ''II:1.D,~ І -
1.45 ФеДОНІНІЙ ОлеНІ Георгіївні, п~живаю п ~. . w 3 І2 

139 КИ ·· 4 :т К1И, І, 
1СВ. В М. ЄВІ, земельну Д1JIJПI1CY площею О, fl2 о а та 
обслуговувании жилого будинку і господарських буд о --. с ... 32' 

1.46.Данюк Тетяні Іванівні, npоживаючій п б~. ~o~ 8-б 
ІСВ.44-а земель~ ділянку площею ~,1 ООО га для будів Ц(!f!~..J'iIYroвув~ 
JaШого будинку І господарських БУДІВель по вул. П.Чубивськоro,37. 

2. Передати в спільну сумісну власність земельні дimппcи громадинам: 
2.1. ТУРОВЦЮ Сергію Івановичу, проживаючому по вул.Дружби,2, 

~опаліаиі Людмилі Іванівні, проживаючій по вул. Гагаріва,29 кв.170, земельну 
ДI.1IJlНКY загальною площею О,О704га для обслуговувавви жилого будинку та 
господарських будівель по вул.Дружби,2; 
. 2.2. МіРОПІВИЧенко Нелі Михайлівні та Марафієвичу Сергію 
Михайловичу, проживаючим по вул. Анрі Барбюса,49 кв.2 в м. Києві, земельну 
дітппсу загальною ПJIощею О,1251га, в тому числі О,lОООга ДJIJI обслуговування 
XCИJIого будинку і господарських будівель та О,О251га для ведеНЮІ особистого 
ceшmського господарства по вул. Київській,50; 

2.3. Білій Валентині Євгеніівві, Білій Гапині Олександрівні, Білому Миколі 
Олександровичу, проживаючим по ~ул.Коккіиакі,22-а, зем~ ~ 
ПЛощею О,О407га, з них 0,ОО55га - зеМJI1 обмеженого ВИІСОРИСТaннJI-1ВЖенериии 
КОридор ~ережі ~Ї електроперед~чі, ~ обслуговування жилого будинку та 
господарських будівель по вул. кокюваю,22-а. 

3. Надати в орендУ із земель міської ради земельні ділянки наступним 
громадинам: . . _:" 3 1 М ій Людмилі АвтоИ1ВН1, проживаІО"iUl по вул. 5-а Паркова,52 
1СВ.27 в"м ам:сква та Бух8ЛУ юрію Антоновичу, .проживаючому по 
в" у_ • 5 95 1\1 смоленську земельну ДJJIJIНXY площею 

'JП' Allовська,2 кв. в · го будинкУ та господарських будівель по 
0,0226 га Д1UI оБСЛУГОВУВання житл.о~о 
В"ЗІ 1 Т 37 рмїВО1\l на 1 р1К, 
'J'. -го paвНJI'.' те самвезІУ ГрішаЄВИЧУ, проживаючому в Кanіфорніі, 

3.2. МаРТ1РОСJПIY кв.35 та МapтipoCJJВY Ісаку Грішаєвичу, 
h(. Лос Анджелес, ЛексИВГТОН, 
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проживаючому по вул. Ялинковій S3 зем . 
для обслуговуванни ЖИЛого б " ельну дшинку площею 0,0084 га 
.ялинковіЙ,53, терміном на 1 рік; УДИНку та господарських будівель по вул. 

4.3мінити цільове призначення зем ... . в ельНОl д1JIJlИКИ громa.цmинy 
МУСlйчуІ<у .олодимиру Михайловичу, Проживаючому по вул.Кірова,88 кв.86 
земельну ДІЛЯНКУ площею 0,1 OSS га із земель для ведення особисто~ 
ceJIJlНCЬKOГO господарства на землі житлової забудови - ДJUI будівництва та 
обслуговуванни жилого будинку та господарських будівель, по 
пров. Корольова,8-б. 

5. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації по 
оформленню права користування земельною ділянкою Маркіну Олександру 
Вікторовичу, проживаючому по вул.ЧеРНJIXовського,23-в кв.41 , земельну 
ділянку для встановлення збірно-розбірного металевого гаражу по 
вул.Черняховського в районі розміщення буд. Н!!23-в; 

6. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації по передачі у 
власність земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва, відповідно до схеми поділу земель колектив .. . КСП 
·Яова Украіна" на земельні частки (паі), громадянам: .~~ с*ь .t-t 

6.1. Лисенку Роману. Васильовичу, прожив ВlО. в .0 ;-.~~1IМ'є 
Броварського району по вул.Кірова,б, И частини земель l' • 

6.2. Бобко ользі Семенівні, проживаючііі по вул !о е ~ r 

дimmкy К!! 116 різші; ..3..ч.,' tМL ~] 2 Ь. (р. о; AJ!2. 3 9 В -2 .r,. і. 6 'J ~ ~ 
І • О ~ ,). оь ... 

~~'!.. :J d 'еХ-.-
7. Надати дозвіл на виготовлення технічної ~oкyмe~iї по Оформле~ 

права власності на землю Гавриmoк Валентшn O~eKCI1BHl, про~аюЧ1И в 
м ки · І Микитенкв,9-б кв. 16 на земельну д1JIJIНКY для БУДІвництва та 
б' ЄВІ по вул. . бv~ т'а господарських будівель по вул, 

о слуговування жилого ~,.,.~~ .... ~ 
ВороБЙова,16. 

, коnистув8ННJI земельними дimmкaми, що 
8. Продовжити терМ1ИИ r 

перебувають в оренді: Ла исі Олександрівні, проживаючій по 
8.1. Хаменушкq р О 0031 га ДJIJI обслуговуваиня гаражу по 

вул. Возз'єднання, 7~, кв.32 ! площ;д Н!! 7, терміном ва 1 рік; . 
вул. Возз'єдн8.НВJI, (ішя РОЗМ1Ще:иmo Івановичу, проживаючому по 

8.2. тимошеИІСУ О 0008 га ДJIJI обслyroвувания гаражу по 
вул. Рокосовського, 20, площею 1 ~iк' 
ВУл.РОКОСОВСІікоro,20, терміном ~a Олександровичу, проживаючому по 

8.3. Сеиіну ВалерІЮ калуга, площею 0,0409 га ДЛJI об~овувВННJI 
вул. Привокзальвій,ll 1(8. 34 в ~ будівель по вул.Божеmcа,II,. теРМІном на 2 
_ого будинкУ та господарсь 
РОКИ. 
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9. Внести зміни до рішень Б .. . 
комітету: роваРСЬКОI МІСЬКОЇ ради та виконавчого 

9.1. від 16.03.06 N! 951-45-04 "п 
134 · Д. ро передачу земельних mтrlrU " 

п.. ,ВІДНОСНО IДKOBCЬKOГQ Олексан Ан f"Yo'&4ПОІС ..., В 
особистого сеЛSlНСЬКОГО господарс:а " тонови;а, слова" ... ДJIJI BeдeНВJI 
обcnyгoВУВан.НJI жилого будинку та госпо~~~ких ~~ ".словами " •.. ДJIJI 

9.2. ВІД 20.07.06 N! 59-06-05 "п о пе еДІВель ... , . 
п 1 119 слова "Урекіну Ана . Ів Р р дачу земельних ДJJIJIHOK ... ", В · . ТОЛІЮ ановичу" . 
Анатолію Івановичу ... "; ... замІНИТИ словами "Урєкіну 

9.3. від 01.12.05 N!! 833-39-04 "Про пер . 
5 1

· В едачу земельних Д1JDIВOK " в 
п. . ,ВІДНОСНО оронова Івана Гавриловича с" . .. , 
замінити словами" ... по вул. Ковпака, 12 ... "; , лова ... по вул. Ковпака,4 ... " 

9:4. від 07.09.05 N! 782-37-04 "Про передачу земельних . " 
п. 1.84 РlшенНSI відносно Білого Олександра 1LК._.олаи"ович . . Д1JIJПlО~ ... , 
.. J.VUll\ а ВІДМІНИТИ В зв JlЗІСу З 
НОГО смертю; 

9.5. від 26.05.05 N! 721-34-04 "Про передачу земельних дimmOK " 
п.2.112. викласти В наступній редакції: <dIоберезьІСОМУ Олекс~; 
Володимировичу, проживаюЧОМУ по вул. Горького,36 ІСВ.2, земельну дi.mпucy 
площею 0,0279 га для обслуговуванн.и жилого будинку і господарських будівель 
по ВУЛ.ГОРЬІСого,36»; 

9.6. від 20 07.06 N! 59-06-05 "Про передачу земельних ділянок ... ", п.2.3. 
ВИІШасти в наступній редакції: <dIатрушеву Володимиру Васильовичу, 
проживаючому по вул. Возз'єднання,! 5-б ІСВ.96, Патрymеву Анатолію 
Васильовичу, проживаюЧОМУ по вул. Гагаріва,29 ІСВ.155 та Патрymевій Євдокіі 
Яківні, проживаючій по вул. Воїнів lвтерваціоналістїв, 23, земельну дimппcy 
ПJIощею 0,0944 га для обслуговувaвиJI ЖИЛОГО будивку та господарських 
будівель по вул.Воїнів 1нтерваціоналістів,23»; 

9.7. від 21.09.06 N! 113-08-05 "Про передачу земельних дimmoIC ... ", 
п.1.5. ВИЮІасти в наступній редакції: <d<ipcaнoBY Володимиру Володимировичу, 
nPоживаючому по вул.Оболонській,47 (ГУРТ), земельну дimппcy загальною 
ПJIощею 0,1003 га в тому числі в ТОМУ числі ІШощею О, 1 O~O га для будівництва 
та обслуговування жилого 'будинхУ та господарських будІВель та ~ощею 0,0003 
га ДJ1JI ведения особистого сemIИськоro господарства по ВУЛ.ЄДНОСТl,45»; 

9.8. від 24.04.98 N9 134 рішеННJI виконкому Броварської міської ради 
"Про ПРШ1инеин.и права користування ..• ", в п.3.68 слова "Tpaв'JIНI(o Ганні 

А .... : митр Ф • • " Миколаївні .•. " замінити словами "TpaDJIВКO .tUUU о 8Н1Вш... ;. " 
9.9. від 21.09.06 N9 113-08-05 "Про пер~~ачу з~м~них Д1JDШ~~ ••• , 

п.l.44 вИЮІасти в наступній редакції: « Заяц Натали ЄroРІВШ, пр~живаюЧ1И по 
BVJI О 42 зе •• ельиу дimпп<Y ІШощею 22 ІСВ.м - зеМЛІ обмеженого 
:J'.. стровського, , lУ&і • • ••• • 

ВRIcористанвя _ інженерний коридор мереЖІ ШН11 електропередаЧІ, ДЛJI BeдeНВJI 
особ спо,nа'рства ПО вvл .. ОСТРОВСЬІСоro,42». 

истого селянського го ~ :J' 
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10. Попередити громадив зазначених в п.п.l,2 даного рішеВВJI 

npо необхідність виготовлеВЮІ державних актів на право власноСТЇ на зеМJПO. 

11. Попередити громадив зазначених в п.3 даного рimевви про 

необхідність укладенВJI в місячний термін до 23.12.06 договорів оренди землі. У 
випадку не оформленВJI договорів оренди землі міська рада буде РОЗГЛJIДати 
IJИТ8ИWl про припиненВJI п~ава користування землею. 

Міський голова 

м.Бровари 

від ес -/8" aИlClJW~ 
N! 16( - ((- Р$ 

В.О.АитонеВІ<О 

2006 року 



() 
ПОДАННя: 

Начальника земельного відді Т.В.Гордієпо 

ПОГОДЖЕНО: 

Секретар ради І.В.Сапожко 

3астуIПfИl( міського голови 

Начальник юридичвоroвідцілу • а'С' І.Г.Лввер 

Виконуюча обов»JlЗКИ головного 
архітектора міста - заступник головного /ІР-' 
архітектора міста { /'" Л.Є.Рибакова 

Начальник управлінви екоиоміки Pdf!t,r' Нl.Сачеико 

І • 

НачальниК загального вJДДшy 

. .,.. . ... 
Голова ПОСТІИНОI КОМІСІ! з питань 

розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, . . ... 
БУДІвництва та lнвеСТИЦ1И 

Н.І.ГнатюІС 

С .. В .. ПіддуБНЯК 



Мі ~. 
ському голові Антоненку в.о. 

Просимо розг. н ступ~ому засіданні Броварської міської ради 
питання, пр~ пере~а емельних дІЛЯНОк у власність, надання в оре та 
внесення ЗМІН дО РІшень Броварської міської ради: кду 

1. Передати у власність земельні ділянки громадянам: 
1.1.Ма:віЙцю Анатолію Анатолійовичу, проживаючому по 

вул.ДекаБРИСТІв,44 ІСВ.98, земельну діЛJIНХУ загальною площею О 1052га, в 
тому числі 0,1 ОООга ДЛJI будівництва та обслуговуваННJI жилого будинку і 
господарсьКJ[К будівель та 0,ОО52га для ведення особистого сenинського 
господарства по вул. М.Дрaroманова,59; 

1.2.0реховіЙ Раїсі Михайлівні, проживаючій по вул. Миколи 
Jlисенка,14, земельну дiЛJIНХУ площею 0,0734га для обслуговування 
жилого будинку та господарських будівель по вул. Миколи Лисенка,14; 

I.З.Догадіну Юрію Якимовичу, проживаючому по вул.Павлова,36, 
земельну ділянку площею О,0696га для обслуговування жилого будинку і 
господарських будівель по вул. Павлова,З6; 

1.4.ЛаріоновіЙ TeTJlНi Петрівні, проживаючій по вул.Оболонській,13, 
земельну ділянку загальною площею 0,109Зга, в тому числі О,ІОООга для 
обслуговуванНJI жилого будинку та господарських будівель та площею 
О,ОО9Зга ДЛJI BeдeHНJI особистого сеЛJIНСЬКОГО господарства по вул. 

Оболонській, ІЗ ; 
1.5. СмиковсьКЇЙ Катерині Олександрівні, проживаючій по вул. І-го 

Травня, З-а, земельну ділянку пл~щею 0,0524 га для об~вувaннJI 
ЖИЛого будинку та господарсьІСИХ будшель по вул. І-го TpaвНJI,3-a, 

1.6. Скороходу Сергію Вікторовичу, проживаючому по ~ул.Щорса,40, 
зlS•W • площею О 1000га, з них 0,0099га - зеМЛІ обмеженого -чельну Д1JI.Jl1lКY ' • .... • 
ВИlCористання - інженерний коридор мереЖІ Л1Н1l електропередаЧІ,. для 

б • б BYВf2UDCI' жилого будинку та господарських БУДІВель УД1ВНИЦтва та о слуго QПDA 

ПО вул. Дорошенка, І-а; . Ф 32 
П Антоновичу проживаючому по вул. ранко, 

1.7. Гавриmoку етру ілянку ~ощею 0,1000га ДJIJI будівництва 
В смт. В.Димерка, земель~ ~1ПППl'V та господарських будівель по вул. 
та обслуговування жилого YPl~"""rI 

Злвгоди,З4; . Фе осійовичу, проживаючому по вул. Карла 
1.8. Ткаченку Мих?ЛІ Д площею 0,0717 га ДJIJI обслуговувВНIIJI 

Маркса,18, земельну діЛЯНКУ будівель по вул. Карла Маркса,18; 
>kИлого будинку та господарсь~ павлівні проживаючій по вул. Карла 

1.9. Вайдалович к~терИН1 площею' 0,0934 га Д1Ul обслуговування 
Маркса,29, земenьну діЛЯНКУ б дівель по вул. Лермонтова,24; 
>kИnого бvдинкУ та господарських. 1.. проживаючій по вул. Тимошенко,І 

,/1 гanииi 3ахар1ВШ, g Da-a'cr---
1.10. Кравчук . площею 0,0677 гaМJL-O GJIYFe;t,;'~ї1!!!t t 

IОІ.З46 в М. Києві, земельВУ ~удівель по вул. леНі~29; Бr-nоар.. "і-Ро t ._,j)~ 
>kИnого бvдинкУ та господарсьКИХ e7.~ДIH!i.i ..l 0& ~ . 

,/1 40-:'-11 , 



1.11. Буняк Ользі Андріївні ~ о . о. 
кв.7, земельну ділянку площею О 07~ ЖИВаюЧІИ по вул. Гагаріна,8 
будинку та господарських бvдівель по' Ялга ДЛJI • ~бслуговуванНJI ЖИЛого 

Р ,J, вул. ИНКОВІИ ЗЗ' 
1.12. адько Олені ВОЛОдимИРІ'в . ' "0. . .. НІ, проживаюЧ1И по вvл В .. . 

ІнтернацІоналІСТІВ, 1 кв. 1 , земельну д' J' • 01Н1В 
обслуговуваиии жилого бvд lJIJПIКy площею 0,0498га ДЛJI 

•• • • J инху Та господарських бvдівель 
вул.ВОІНІВ ІнтернацІоналістів l' ,J І по вул. , , 

1.1 З. Свердлику Сергію Володимиров 
вул. Красовського,2-б кв.2, земельну ТТіттанхуИЧУ, проживоаю08Ч904МУ по 
б j/o\UAn площею, га Д1Ul 

КО ~ОВ~В4аиии ЖИЛОГО· будинку та господарських будівель по вул. 
оЮС1Наю, ; 

1.14. Клименку Віктору Олексійовичу прожив 
ТІ'.... . о. 9 ' аюЧОМУ по 

вул.~IВСЬКІИ" земельну діJIЯНКУ загальною площею 0,2057ra, в тому 
ЧИ~ 0,1 ОООга ДJUI обслуговуванШl жилого будинку та господарських 
будІВель та площею 0,1 057ra Д1Ul BeдeННJI особистого селянського 
господарства по вул. Київській,9; 

1.15. Сума рокову Юрію Степановичу, проживаючому по 
вул.~етровського,54, земельну діJIЯнку загальною площею 0,521гa, в тому 
ЧИCЛl О,О422га ДJUI обслуговування жилого будинку та господарських 
будівель та площею О,ОО99га для BeдeННJI особистого селянського 
господарства по вул. Петровського, 54; 

1.16. Батеньовій Людмилі Михайлівні, проживаюЧій по вул.Рози 
Люксембург,l, земельну ~ілянку загальною площею 0,1124га, в тому числі 
О,1000га ДЛJI обслуговуваННJI жилого будинку та господарських будівель та 
ШІощею О,О124га ДJIJI ведення особистого CeJIJlНCЬKOГO господарства по вул. 

Рози Люксембург, 1; 
1.17.Говчару Миколі Миколаіовичу, проживаючому по вул. 

Гагаріва,27 кв.204, земельну ділянку площею О,ОЗООга для BeдeННJI 
особистого CemIВCЬKOГO господарства по вул. Київській,22; 

1.18. Припутвєву Едуарду Аветійовичу, проживаюЧОМУ п~ 
вул.Леніиа,51, земельну ділянку загальною площею 0,0715ra, ~ тому числ; 
O,OS71гa, з них О,ООI4га - землі обме~еного використання - 1ИЖенернии 
коридор мережі лінії електропередаЧІ, Д1JJI обслуговувaниJI жилого 
будинку та господарських будівель та площею 0~0144 га, з них 0,0~40~: 
землі обмеженого використання - іиженернии коридор мерeжt Л1Н11 
електропередачі, Д1lJl ведеИИJI особистого селянського господарства по вул. 

Леніва,SI;' к·ф ' .. 
1.19. MapTipocJJНY Самвелу Гріmаєвичу, пр~живаюЧОМУ в ~~8~~Н11, 

М. ЛОС Авджелес Лексиигrон, кв.ЗS, земельну д1JIJlИКY п;о~ею, га 
ДJIJI обслуговув~WI жилого будинку та господарських уд1Вель по вул. 

Яnинковій,SЗ; олі романовичу, проживаюЧОМУ по 
1.20. Яновичу мих дiлJJRКY площею 0,1000 га Д1UI. 

ВYn:l(иpпоноса,S кв.49, земе::ого будинку та господарських будівель 
БУД1ВlDЩТва та обcnyrовуваиия 
по вул. Олексія Больmаченка,27Ьлексаидру Фомичу, проживаюЧОМУ по 
_ ...... 1.21. ~OBC~~~~::::'26, земельНУ діJIJlИКУ площею 0,0865гa, з них 



0,0038га - землі Обмеженого-вико истання . 
коридор мережі лінії електропередачі ДJIJI ~ - Інженерний 
та господарських будівель по вул Бог~ана)(мО слуговувания жилого будинку 

1 22 Р б ... Алл· . . ~ ельницького,26; 
. . я ЦОВІИ І ВаСИЛІвні прожив ... . , аюЧІИ по вул.Кирпоноса, 17-а 

кв.12, земельну ДІЛЯНКУ загальною площею 0,0754га, в тому числі О,0554га 
ДJUI обслуг?в~ання жилого будинку та господарських будівель з них 
0,0017 - зеМЛІ СПІЛЬНОЇ сумісної власності з гр Носинс В І ' . ьким .. та площею 
0,0183га для ведення особистого селянського господарства по вул. 
Леваневського,20; 

1.23 .. Лузі Любові Василівні, проживаючій по вул. Щорса,117, 
земельну ДІЛЯНКУ пл~щею 0,0435 га для обслуговування жилого будинку 
та roсподарських БУДІВель по вул. Щорса,117; 

1.24.Гулеватому .Анатолію Івановичу, проживаючому ПО 
вул: Грушевського,13 кв.21, земельну ділянку площею 0,1 ОО 1 га ДЛJI 
БУДІвництва та обслуговування жилого будинку та господарських будівель 
по вул. Підліснії,19; 

1.25. Скринник Ганні Олександрівні, проживаючій ПО 
вул. Мamинобудівельній,11 кв.24 в м. Києві, земельну ділянку площею 
О,0606га, з них О,ОО04га - землі обмеженоro використання - інженерний 
коридор мережі лінії електропередачі, ДЛJI обслуговування жилого будинку 
та господарських будівель по вул.Глінки,б5; 

1.26. Сакаді Любові Юхімівні, проживаючій по вул. Леніна,45, 
земельну ділянку ШІощею 0,0823га, з них 0,0077га - землі обмеженого 
використання - інженерний коридор мережі лінії електропередачі, ДЛJI 
обслуговування жилого будинку та господарських будівель по вул. 

Леиіна,45; 
1.27. Кузнєцовій Вірі Валеріївні, проживаючій по вул. Герцена,4, 

земельну ділянку площею 0,0300 га для обслуговування жилого будинку 
та господарських будівель по вул. Герцена,4; ... 

1.28. Кузнєцовій Наталії Іллівні, проживаюЧ1И по вул. Герцена,4, 
земельну ділянку площею 0,0900 га для обслуговувaниJI жилого будинку 
та господарських будівель по вул. ГОГОЛJI,65; . 

1 29 Гашимову Нусрату АллахвеРДІ огли, проживаючому по 

В · ,. 15 81 земельну дЇJIJJНКY загальною площею 0,1036га, 
вул. 033 єднання, кв. , . б 

. О 1 ООО га для БУДІВництва та о слуговування жилого 
Вб тому ЧИСЛІ площею, бvдівель та площею 0,0036 га ДJIJI BeдeВНJl 
УДИНКУ та господарських JI п П Кулimа,6· 
особистого селянського ~c::~~o :~~аючій ~o вул. ГJIИИКИ,45, 

I.ЗО. КОНОШ Гaнm 0646 ~ обcлyroвувaниJI жилого будинку 
земельну ділянку площею О, га 45. 

б . ель по вул. Г.пиики, , 
та господарських удІВ . Ів вчу проживаючому по ВУЛ. Правди,76 

I.З 1. Бар~бamy Олегу ш:: пл~щею 0,0575 га для обслуговування 
ХВ.З8, в М. КиЄВІ, земельну Д ких будівель по вул. Леніна,20; 
)Qлоro будинкУ та господарсь і МитРофанівні, проживаючій по 

I.З2. вакуленко Гани ділянкУ загальною площею O,047Sгa, в 
ВУл.ЛьвівськіЙ,IЗ, D.l, ~емс:ль:ї сумісної власності з гр. Юрчук Г.С., для 
тому числі 0,005 lга- зеМЛ1 спiJIЬ 



4 
оБСЛУГОВУВання жилого будинку та 
Львівській, 1 3; господарських будівель по вул. 

1.33. Череватому Миколі Г ига 
ВУJl:ЧеРНJIXовського,2S-б ісв.49, земель~;::::::' nП:;:Ш~~ по 
БУДІвництва та обслуговуваННJJ ЖИЛого будив і гос щ , O~ ДJIJI 
ПО вул. Г. ЧУПРИНКИ,3; ку подарських буДІВель 

I.З4. Гороховській Світлані Серn··ш· НІ· .... 
. lб 84 ' проживаюЧ1И по 

вул:ГагаРІна, кв., земельну діЛJIНКУ площею 0,1 ОООга Д1lJI 
БУДІвництва ~ обслуговування жилого будинку і господарських бівель 
по вул. Михаила Драгоманова,89; уд 

I.З5. Буті Ка:ерИНі Іванівні, проживаючіі по вул.Королеmca,S4-а 
кв.б1, земельну ДІЛЯНКУ площею 0,1000га ДJIJI будівництва та 
обслуговування жилого будинку і господарських будівель по вул. Михайпа 
Драгоманова,87; 

I.Зб. Троценку Сергію Миколайовичу, проживаючому по 
вул.Папаніна,57, земельну ділянку площею 0,1 ОООга Д1lJI будівництва та 
обслуговування жилого будинку і господарських будівель по вул. Павла 
Чубинського,72; 

I.З7. Рокоман Олені Григорівні, проживаючіі по вул.Ковпака,26, 
земельну дiлJIнку площею 0,1 ОО 1 га для будівництва та обслуговування 
жилого будинку і господарських будівель по вул. Зірковіі, 19; 

I.З8. Кольчевськіі Валентині Миколаївні, проживаючіі по 
вул.РадгоспніЙ, 1 06, земельну діJIJПUCY площею 0,1000га ДJUI будівництва 
та обслуговування жилого будинку і господарських будівель по вул. Павла 

ЧуБИНСЬкого,24; 
I.З9. Гамалію Анатолію Богдановичу, проживаючому по 

вул.Грушевського,З кв.184, земельну д~ площею ... О,ІОООга, з ~ 
О,ОО99га - землі обмеженого використанни - шжеиервии коридор Mep~ 
niнiї електропередачі, для будівництва та обcлyroвув8.НIUI жилого будинку 1 

господарських будівель по вул. Петра Дорошенка,42; 
1.40. Гришину Валерію Анатолійовичу, прожив~чому по 

вул.киівсыdй4,' земельну ділянку площею 0,0827га ДJIJI .БУДІвництва та 
обcnyrовувавня жилого будинкУ і господарських буд1Вель по вул. 

киівсыdй4;; . .. проживаючій по 
1 41 m . Ірині ВолоДИМИР1ВН1, 
•• уЛЬЗl ілянку загальною площею 0,1060га, в тому 

Dyл.Котовського,10, земельну Д б· тва та обслуговувaниsl жилого 
ЧИcnі площею 0,1000 га ДJJЯ. УД:И:ощею 0,0060 га ДJIJI BeдeНВJI 
буднИКу та господарських БУДІВел; по вул. Воробіова,l О; 
особистого селянського roсподарс:в n · ні проживаючій по 

1 . кій ВалеНТИНІ етр1В, .42. ТИМ1Нсь iJJJJВКY загальною площею 0,04S6ra, в тому 
Вуп.Мацовського,6, земель~ Д . ної власності з ІР. Сачавським М.П., ДJUI 
ЧИслі 0,OOS9ra- землі спільНО! сУМІС та господарських будівель по вул. 
оБC.JIyrовування жилого будинкУ 
Маиі(овського,6; . овичУ проживаючому по бульв. 

143 Фесику ВіКТОРУ Іван ~ діntnПlV площею 0,1000 га ДJUI 
1.1' •• земель66.1 .. -6 .... .1 

цезвлежиосТі, 16-б, гурт., 



будівництва та обслуговуван -
· ПК. ня ЖИЛОГО бv7nnnnl • БУДІВель по BY~. . УЛlша,lО; J~-"'А6't.J І господарських 

1.44. ДуДІ Анатолію Петровичу 
земельну діЛJIНКУ площею 0,0796 г~ :х:ваючому по вул. ЕлеК1риків,б, 
roсподарства по вул. Електриків 6. дeННJI особистого СeJIJlИськоro 

1.45 Федоніній Олені Гeo~гiїBHi п .... 
кв.139 в м. Києві, земельну діЛJIНКУ ~л~О=В:;ІИ ПО вул. Та:арсьхій,312 
обслуговування ЖИЛого будинку і Щ , 672 га Д1Ul БУДІвництва та 
СОНJIЧНіЙ,32; господарських будівель по вул. 

1.46.Данюк Тетяні Іванівні Проживаючіи'" б Н 
44- . ' ПО ульв. езалежності 8-б 

кв. а земельну ДlЛJIНКУ площею О 1 ООО .' 
б . ' га Д1Ul БУДІвництва та 

о слуговування жилого будинку І господарських б . 
П. Чубинського,3 7. уД1Вель по вул. 

2. Передати в спільну сумісну власність земельні ділянки 
громадянам: 

. 2 .. 1. TYPOB~ Cep.~ Івановичу, проживаючому по вул.Дружби,2, 
Копamаш :ЛюДМИЛІ ІванІВНІ, проживаючій по вул. Гагаріва,29 кв.170, 
земельну ДІЛJIНКУ загальною площею 0,0704га для обслуговування жилого 
будинку та господарських. будівель по вул.Дружби,2; 

2.2. Міроппmченко Нелі Михайлівні та Марафієвичу Сергію 
Михайловичу, проживаючим по вул. Анрі Барбюса,49 кв.2 в м. Києві, 
земельну ділянку загальною площею 0,1251га, в тому числі 0,1000га ДJIJI 
обслуговування жилого будинку і господарських будівель та 0,0251га для 
BeдeНIIJI особистого сеЛJIНСЬКОГО господарства по вул. Киівсьхій,50; 

2.3. Білій Валентині Євгеніївні, Білій Галині Олександрівні, Білому 
Миколі Олександровичу, проживаючим по вул.Копівахі,22-а, земельну 
дinянкy площею 0,0407га, з них 0,О055га - землі обмеженого використання 
- інженерний коридор мережі лінії електропередачі, для обслуговування 
ЖИЛого будинку та господарських будівель по вул. Коккінахі,22-а. 

3. Надати в оренду із земель міської ради земельні діЛJШКИ 
ваctyпиим громадянам: 

3.1.Мамаєвій Людмилі Антонівні, проживаючій по вул. 5-а 
Паркова,52 ІШ.27 в М. Москва та Бухалу Юрію Антоновичу, прожив~чому 
По . вул. l<ловська,25 кв.95 в м. Смоленську земельну Д1JUIНКY 
DJIОщею 0,0226 га для обслуговув8НВJI ~лового. будинку та 
ГОсподарських будівель по вул. І-го ТравИJI,37, термшом на 1 РІК;. . .. 

3.2. Мартіросяву Самвелу Грішаєвичу, ~оживаю~ому Вг~фОРIl11, 
М. ЛОС Авджелес Лексингrон, кв.35 та Марп~оCJIВY саку рuпо оаоЄВ8И'ІУ4 ' 
ІІРО '.ялинковій 53 земельну д1JlJlНКY площею, га 
rrrr .. ЖИвб8Ючому по вул. БV:U~ та господарських будівель по 
""'U1 о слуговуванІОІ ЖИЛОГО J ~A6"J 

ВУл. Ялииковій,53, терміном на 1 рІК; 

изначеННЯ земельної діJIJIНICИ громaдmивy 
~I.. 4.3мінити цільове ~~« иuv проживаючому по вул.Кірова,88 
IVJ.УСійчуку ВолодимиРУ ~tu'U.OB.&.J' 



Iкв.86, земельну діJUIНКУ ПЛОщею 0,1055 га із земель ДJUI BeдeННJI 
: осо~истоГО селянського господарства на землі житлової забудови _ ДJIJI 
· БУДІвництва та обслуговування жилого будинку та господарських будівель, 
! по пров. Корольова,8-б. 

5. Надати дозвіл на виготовленНJI технічної документації по 
і оформленню права користування земельною ділянкою Маркіну Олександру 
· Вікторовичу, проживаючому по вул. ЧеРНJIXОВСЬКОго,23-в кв.41, земельну 
ДЇJIJIИКY для встановлення збірно-розбірного металевого гаражу по 
· вул.ЧерНJIXОВСЬКОГО в районі розміщеННJI буд. Н!!23-в; 

6. Надати дозвіл на виготовленНJI технічної документації по 
передачі у власність земельних ділянок ДJIJI BeдeHНJI товарного 
сільськогосподарського виробиицтва, відповідно до схеми поділу земель 
колективної власності КСП "Нова Україна" на земельні частки (паі1, 
гpoM8ДJIНaм: 

6.1. Лисенку Роману Васильовичу, проживаючому в с. Зазим'є 
Броварського району по вул.Кірова,6, ~ частини земельноі дiшJики Н!! 67 
ріллі; 

6.2. Бобко Ользі Семенівні, проживаючій по вул .. Боженко,23, 
земельну ділянку N!! 116 ріллі; 

7. Надати дозвіл на виготовлеИНJI технічної дo~eнт~_ П? 
оформленню права власності на земmo Гаврилюк ВалеИТИН1 ОлеКСІІВИ1, 
проживаючій в м. Києві по вул. І.Микитенка,9-б, кв. 16, на земельну 
. б . ництва та обслуговув8ННJI жилого будинку та 

д1JlJlИКY для удІВ б" 16 
господарських будівель по вул. Воро иова, . 

ерміви кориcтyDaнНJI земельними ділянками, що 8. Продовжити т 

перебувають в оренді: о Ла исі Олександрівні, проживаючій по 
8.1. ХамевуПІК Р О 0031 га ДЛJI обслуговувaниJI гаражу 

вул. Возз'єднання,7а, КВ.З.2 , ~o~e~~ буд Н!! 7, терміном на 1 рік; 
по вул. Возз'єднання, б1ЛJl P~a~ Івановичу, проживаючому по 

8.2. тимошенку О 0008 га ДЛJI обслуговувaниJI гаражу по 
вул. Рокосовського, 20, пл~щею і рік. 
вул.Рокосовського,20, терМ1НО.М на Оле~савдровичу, проживаючому по 
і 8.З. Сеніву валер: м Калуга, площею 0,0409 га ДJUI 
вул. ПривоКзвльиій,11 КВ. б ~ . та господарських будівель по 
обслуговування жилого ~ 
вул.Боженка, 11, терміном на 2 роки. 

Б арсьиої міської ради та виконавчого . . iDIеиь ров ~ 
9. Внести зМ1ИИ до р 

Комітету: 



9.1. від 16.03.06 Н! 951-45-04
7 

.. п 
••• ", В п.l.34, відносно Дідковсько ро передачу земельних дїJumOK 
" ••• ДJIJI ведення особистого СeJUlнсь го Олександра Антоновича, СЛОВа 

б кого господарства .. . 
" ••• ДJIJI о слуговування Жилого б ин ... . замІНИТИ словами 

9.2. від 20.07.06 Н! 59-06-~~ .. :і та господарських будівель ... "; 
D 

1 119 слова "Урекіну Ан . І ро передачу земельних ділянок ... " в 
· . аТОЛІЮ вановичу" . ' 
Анатолію Івановичу ... "; . . . замІНИТИ словами "Урєкіиу 

9.3. від 01.12.05 Н! 833-39-04 "п . 
в п.5.1, відносно Воронова Івана !аОв передачу земельних ДІЛЯНОК ... ", 
К 4 "· риловича, слова" по вvл 
овпака, ... замІНИТИ словами" ... по вул. Ковп 12 ". ... :J' • 

9.4. від 07.09.05 N! 782-37-04 "Про перед8Качуа, ... , . 
1 84 . . земельних ДІЛЯНОК " 

В.. ~Ішення ВІДносно Білого Олександра Миколайовича відмінити··· в' 
зв'язку з иого смертю; 

9.5. від 26.05.05 Н! 721-34-04 "Про передачу земельних . " 
.2 112 

'. ДІЛЯНОК ... , 
п. . викласти в наСТУПНІЙ редакції: «Поберезькому Олександру 
В.олодимировичу, проживаючому по вул. Горького,36 кв.2, земельну 
Д1ЛJIIIКy площею. 0,0279 га для обслуговуванНJI жилого будинку і 
господарських БУДІвель по вул.Горького,36»; 

9.6. від 20 07.06 Н! 59-06-05 "Про передачу земельних ДЇЛJпIок ... ", 
п.2.3.. викласти в наступній редакції: <dIaтpymeBY Володимиру 
ВасИJIЬ~ВИЧУ, проживаючому по вул. Возз'єднання,! 5-б кв.96, Патрушеву 
АватоЛ1Ю Васильовичу, проживаючому по вул. Гагаріна,29 кв.155 та 
Патрymевій Євдокії Яківні, проживаючій по вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 
23, земельну ділянку площею 0,0944 га для обслуговування жилого будинку 
та господарських будівель по вул.Воїнів lнтернаціоналістів,23»; 

9.7. від 21.09.06 Н! 113-08-05 "Про передачу земельних ДЇЛJпIок ... ", 
п.1.5. викласти в наступній редакції: <ООрсанову Володимиру 
Володимировичу, проживаючому по вул.Оболонській,47 (ГУРТ), земельну 
ділинку загальною ІШощею 0,1003 га в тому числі в тому числі площею 
0,1000 га·для будівництва та обслуговування жилого будинку та 
господарських будівель та площею 0,0003 га для ведеИИJI особистого 
cemшського господарства по вул.Єдиості,45»; ... .. 

9.8. від 24.04.98 Н! 134 рішеИИJI виконкому БроваРСЬКОI МlСЬКОI ради 
"Про nPШІИВеввя права корИсТУВання ... ", в п.3.68 слова "Трав'JПП(О 

"Т Анні митр Ф . . " Ганні Миколаївні ... " замінитИ словами р8ВJIИКо о ~HI... ; " 
9.9. від 21.09.06 N! 113-08-05 "Про переда:! зем~ль~ Д1ЛJIВОК .... ' 

П.l.44 викласти в ваступній редакції: « ~aJ[Ц Натarш ЄгоршИ1, проживаюЧ1~ 
по ВУ О уоro 42 земельну дiJIJПIICY площею 22 кв.м - зеМЛІ 

:J л.. СТРОВСЬа , , оо • • ••• 

Обмеженого викориcтaИВJI - іюкенериии коридор мереЖІ Л1И11 
enе · де~cr особистоГО сeJIJПIськоro господарства по вул .. 

kТpопередаЧl, для ве жu-

Островського,42». 

.. . ом8ДІИ зазначеНИХ в п.п.l,2 даного рimенвя про 
10. Попередити гр них актів на право власвості ва земmo. 

необхідність виготовлеSВJI держав 



11. Попередити громадин зазначених в п.3 даного рішеНВJI про 
необхідніСТЬ укладенНJI в місячний термін до 23.12.06 договорів оренди 
землі. у випадку не оформлення договорів opeHlQ! землі міська рада буде 
розглядати питании про припинення права кори землею. 

Начальник земельного віддШу''''=::;;;о===!! .,...-......::;...-. т .В.Гордієнко 
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