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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про передачу земельних ділянок у власність, . . 
надання в оренду та внесення змІН до РІшень 

Броварської місько}' ради 

Розглянувши подання земельного відділу від 10.11.06 N23050 ~OДO 
передачі земельних ділянок у власність, надання в оренду та внесення змІН до 

рішень Броварсько]' місько]' 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, ] 18, 119, 120, 121, ]24, 125, 126 
Земельного кодексу України, п. 12 Перехідних положень Земельного кодексу 
України, Постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.02 N2 502 "Про 
затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у 
власності громадян і юридичних осіб" та п. 34 СТ.26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", лист Державного комітету України по земельних 

ресурсах від 10.05.05 N2 14-22-613595 та враховуючи погодження загальних 

зборів власників земельних та майнових паїв сіл: Погреби, Зазим"я, Троєщина та 

м.Бровари (працівників бувшого КСП "Нова Україна") - протокол N2 1 від 
26.02.05 та пропозиції ПОСТІиної КОМІСІІ з питань розвитку та благоустрою 

територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та інвестицій, міська 

рада 

ВИР І Ш И л А: 

і. "Передати у власність земельні ділянки громадянам: 

CJ.J1V1атвіЙщо Анатолію Анатолійовичу, проживаючому по 
земельну ділянку загальною площею 0,1 052га, в тому 

числі 0,1 ОООга для будівництва та обслуговування жилого будИl-lКУ і 

господарських будівель та 0,0052га для ведення особистого селянського 

господарства по вул. М.Драгоманова,59; 

1.2.0реховіЙ Раїсі Михайлівні, проживаючій по 

земельну ділянку площею 0,0734га для обслуговування жилого будинку та 

господарських будівель по вул. Миколи Лисенка,14; 

1.3.Догадіну Юрію Якимовичу, проживаючому по 

земельну ділянку площею 0,0696га для обслуговування жилого будинку 

ГОСПО(!j)1і ськи~ буд~~ель по ~ул. П~вл~ва,36; . 
-4 ~арюновlИ ТеТЯНІ ПетрІВНІ, проживаючШ по 
~. 

земельну ділянку загальною площею 0,1 093га, в тому числі 0,1 ОООга ДЛЯ 
обслуговування жилого будинку та господарських будівель та площею 0,0093га 

для ведення особистого селянського господарства по вул. Оболонській,] 3~ 
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1.5. Смиковській Катерині Олександрівні, проживаючій ПО 
земельну ділянку площею 0,0524 га для обслуговування 

жилого будинку та господарських будівель по вул. І-го Травня,3-а; 

1.6. Скороходу Сергію Вікторовичу, проживаючому ПО 

земельну юлянку rшощею 0,1 ОООга, з них 0,0099га - землі обмеженого 

використання інженерний 

будівництва та обслуговування 

вул. Дорошенка, І-а; 

. . 
коридор мереЖl ЛlНl1 електропередаЧІ, для 

жилого будинку та господарських будівель по 

1.7. Гаврилюку Петру Антоновичу, проживаючому по в 

смт. В.Димерка, земельну ділянку rшощею 0,1 ОООга для будівництва та 

обслуговування жилого будинку та господарських будівель ПО вул. Зпагоди,34; 

1.8. Ткаченку Миколі Федосійовичу, проживаючому по 

земельну ділянку ruющею 0,0717 га для обслуговування жилого 

будинку та господарських будівель по вул. Карла Маркса,18; 

1.9. Вайдалович Катерині Павлівні, проживаючій по 
земельну ділянку rшощею 0,0934 га для обслутовування жилого будинку та 

господарських будівель по вул. Лермонтова,24: 

1.10. Кравчук Галині Захаршні, пр оживаючій по 

в м. Києві, земельну ділянку площею 0,0677 га для обслуговування жилого 

будинку та господарських будівель по вул. Леніна,29; 

1.11. Буняк Ользі Андріївні, проживаючlИ по 

земельну ділянку rшощею 0,0730 га для обслуговування жилого будинку та 

господарських будівель по вул. Ялинковій,33; 

1.12. Радько Олені Володимирівні, проживаючlИ 

обслуговування жилого 

ІнтернаціоналістіВ,1 ; 

земельну дшянку rшощею 

будинку та господарських будівель по 

по 

0,0498га для 

вул. вул.Воїнів 

1 .13. Свердлику Сергію Володимировичу, проживаючому по 

земельну ділянку rшощею 0,0894 га для 

обслуг~щання жилого будинку та господарських будівель по вул. Коккінакі,4; 

(l.l~./Клименку Віктору Олексійовичу, проживаючому по 
земельН)! ділянку загальною rшощею 0,2057га, в тому числі 0,1000га для 

обслуговування жилого будинку та господарських будівель та rшощею 0,1 057га 
JYI.'" ~~ особистого селянського господарства по вул. Київській,9; 
У (JJ5:) Сумарокову Юрію Степановичу, проживаючому по 

земельну ділянку загальною rшощею 0,52 І га, в тому числі 
0,0422га для обслуговування жилого будинку та господарських будівель та 

rшощею 0,0099га для ведення особистого селянського господарства по 

вул. П~вського,54; 

~ 16.) Батеньовій Людмилі Михайлівні, ПР ожив аюЧ1и по 
земельну ділянку загальною площею 0,1124га, в тому числі 

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

rшощею 0,0124га для ведення особистого селянського господарства по вул. Рози 

ЛЮК@Г,l; 
\[ 1.17 .~ончару Миколі Миколайовичу, проживаючому по 

земельну ділянку rшощею 0,0300га для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Київській,22; І'!) 2. Ь 
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r: Припугнєву Едуарду Аветійовичу, проживаючому по 

земельну ділянку загальною шющею 0,0715га, в тому числі 
U,U571ra, з них 0,0014га - землі обмеженого використання - інженерний коридор 
мережі ШНll електропередачі, для обслуговування жилого будинку та 
господарських будівель та шющею 0,0144 га, з них 0,0040га - землі обмеженого 
використання - інженерний коридор мережі лінії електропередачі, для ведення 
особистого селянського господарства по вул. Леніна,51; 

1.] 9. Мартіросяну Самвелу Грішаєвичу, проживаючому в Кал.іфорнії, 
м. Лос Анджелес, земельну ділянку площею 0,0838 га для 
обслутовування жилого будинку та господарських будівель по вул. Ялинковій,53; 

1.20. Яновичу Миколі Романовичу, проживаючому по 

земельну ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслутовування 

жилого будинку та господарських будівель по вул. Олексія Большаченка,27; 

1.21. Бовсуновському Олександру Фомичу, проживаючому по 
земельну ділянку площею 0,0865га, з них 0,0038га - землі 

оомеженого використання - інженерний коридор мережі лінії елекчюпередаЧl, 

для обслуговування жилого будинку та господарських будівель по вул. Богдана 

ХмеЛЬНИЦЬКОГО,26 ; 
1.22. Рябцовій Аллі Василівні, проживаючій по 

земельну ділянку загальною площею 0,0754га, в тому числі 0,0554га для 

обслуговування жилого будинку та господарських будівель, з них 0,0017 - землі 

спільної сумісної власності з гр. Носинським В І. та площею 0,0] 83га для 
ведення особистого селянського господарства по вул. ЛеванеВСЬКОГО,20; 

І .23. Лузі Любові Василівні, проживаючій по земельну 

ділянку площею 0,0435 га ДllЯ обслуговування жилого будинку та 

господарських будівель по вул. Щорса,! 17; 
1.24.гулеватому Анатолію Івановичу, проживаючому по 

земельну ДUlЯнку площею 0,1 ОО 1 га для 

будівництва та обслуговування 

вул. lliдліснії, 19; 
жилого будинку та господарських будівель по 

1.25. Скринник Ганні Олександрівні, проживаючій по 

в м. Києві, земельну ділянку площею 

0,0606га, з них 0,0004га - землі обмеженого використання - інженерний коридор 

мережі Лlнн електропередачі, для обслутовування жилого будинку та 

господарських будівель по вул.глінки,65; 

] .26. Сакаді Любові Юхімівні, проживаючій по земельну 

ділянку площею 0,0823га, з них 0,0077га - землі обмеженого використання -
інженерний коридор мережі лінії електропередачі, для обслутовування жилого 

будинку та господарських будівель по вул. Леніна,45; 

1.27. Кузнєцов ій Вірі Валеріївні, проживаючій по земельну 

ділянку шющею 0,0300 га для обслуговування жилого будинку та 

господарських будівель по вул. Герцена,4; 

] .28. Кузнецовій Наталії Іллівні, проживаючій по земельну 

ділянку шющею 0,0900 га для обслуговування жилого будинку та 

госпом~ких будівель по вул. Гоголя,65; 

С l~?) Гашимову Нусрату Алла:rnерді 
земельну ДІлянку 

огли, проживаючому по 

загальною площею О, І 036га, в 

J.19 ІЗ 
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тому числі площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого 

будинку та господарських будівель та площею 0,0036 га для ведення особистого 
селянського господарства по вул. П.Куліша,6; 

1.30. Конот Ганні Михайлівні, проживаючій по земельну 

ділянку площею 0,0646 га для обслуговування жилого будинку та 

господарських будівель по вул. Гл.:инки,45; 

1.31. Барабашу Олегу Івановичу, проживаючому по в 

м. Києві, земельну ділянку площею 0,0575 га для обслуговування жилого 

будинку та господарських будівель по вул. Леніна,20; 

1.32. Вакуленко Ганні Митрофанівні, проживаючій по 

земельну ділянку загальною площею 0,0475га, в тому числі 0,0051 га
землі спільної сумісної власності з гр. Юрчук г.с., для обслуговування жилого 
будинку та господарських будівель по вул. Львівській, 13; 

1.33. Череватому Миколі Григоровичу, проживаючому по 

земельну ділянку площею 0,1 ОООга для 

будівництва та обслуговування жилого будинку і господарських будівель по 

вул. г.Чупринки,3; 

1.34. Гороховській Світлані Сергіївні, проживаючій по 

земельну ділянку площею О,] ОООга для будівництва та обслуговування 

жилого будинку і господарських будівель по вул. Михайла Драгоманова,89; 

1.35. Буті Катерині Іванівні, проживаючій по 

земельну ділянку площею 0,1 ОООга для будівництва та обслуговування жилого 

будИRКУ і господарських будівель по вул. Михайла Драгоманова,87; 

1.36. Троценку Сергію Миколайовичу, проживаючому по 
земельну ділянку площею 0,1 ОООга для будівництва та обслутовування жилого 

будинку і господарських будівель по вул. Павла Чубинського,72; 

1.37. Рокоман Олені Григорівні, проживаючій по земельну 

ділянку площею 0,1 ОО 1 га для будівництва та обслуговування жилого будинку і 

господарських будівель по вул. Зірковій,19; 

1.38. Кольчевській Валентині Миколаївні, проживаючш по 

земельну ділянку площею О,] ОООга для будівництва та 

обслуговування жилого будинку і господарських будівель по вул. Павла 

Чубинського,24; 

1.39. Гамалію Анатолію Богдановичу, проживаючому по 

земельну дшянку площею 0,1 ааага, з них 0,0099га -
землі обмеженого використання інженерний коридор мережі лінії 
електропередачі, для будівництва та обслуговування жилого будинку 

господарських будівель по вул. Петра Дорошенка,42; 
1.40. Гришину Валерію Анатолійовичу, проживаючому по 

земельну ділянку площею 0,0827га для будівництва та обслуговування жилого 

буди~осподарських будівель по вул. Київській,4; 
~.41) Шульзі Ірині Володимирівні, проживаючій по 

земельну~~ділянку загальною площею 0,1 060га, в тому числі ІШощею 0,1000 га 
для будівництва та обслуговування жилого будинку та господарських будівель 

та площею 0,0060 га для ведення особистого селянського господарства по 

вул. Воробйова,l О; 
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] .42.ТимінськіЙ Валентині Петрівні, проживаючій по 

числі 0,0059га

обслуговування 

Маяковського,6; 

земельну ділянку загальною площею 0,0456га, в тому 

земЛІ спільної сумісної власності з гр, Сачавським М,П" для 

жилого будинку та господарських будівель по вул. 

1.43. Фесику Віктору Івановичу, проживаю чому по 
земельну ділянку площею 0,1000 га для БУДІВництва та 

обслуговування жилого будинку і господарських будівель по вул.п,куmша,l О; 

@)Дуді Анатолію Петровичу, проживаючому по 
земельну ділянку площею 0,0796 га для ведення особистого селянського 

господарства ло вул. Електрик:ів,6; 

1.45 Федоніній Олені Георгіївні, проживаючій по 

в м. Києві, земельну ділянку площею 0,0672 га для будівництва та 

обслуговування жилого будинку і господарських будівель по вул. Сонячній,32; 

1.46.Данюк Тетяні Іванівні, проживаючій по 

земельну ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
жилого будинку і господарських будівель по вул. П.Чубинського,З7. 

~.55 ::т-r 
2. Передати в спільну сумісну власність земельні ділянки громадянам: 
2.1. Туровцю Сергію Івановичу, проживаючому по 

Копаліані Людмилі Іванівні, проживаючій по земельну 

ділянку загальною площею 0,0704га для обслуговування жилого будинку та 

господарських будівель по вул,Дружби,2; 

L!?) Мірошниченко Нелі Михайлівні та Марафієвичу Сергію 
Михайловичу, проживаючим по в м. Києві, земельну 

ділянку загальною площею 0,1251га, в тому числі 0,1000га для обслуговування 

жилого будинку і господарських будівель та 0,0251 га для ведення особистого 
селянського господарства по вул. Київській,50; 

2.3 Білій Валентині Євгеніївні, Білій Ганині Олександрівні, Білому Миколі 

Олександровичу, проживаючим по земельну ділянку 

площею 0,0407га, з них 0,0055га - землі обмеженого використання - інженерний 

коридор мережі лінiJ електропередачі, для обслуговування жилого будинку та 

господарських будівель по вул. Коккінакl,22-а. ~ ,168?-..-
L( 1 -

3. Надати в оренду із земель міської ради земельні ділянки наступним 

громадянам: 

З .1.МамаєвіЙ ЛЮДМlші Антонівні, проживаючій по 

в м. Москва та Бухалу Юрію Антоновичу, проживаючому по 

в м. Смоленську земельну ділянку шющею 

0,0226 га для обслуговування житлового будинку та господарських будівель по 

вул. І-го Травня)7, терміном на І рік; 
3.2, Мартіросяну Самвелу Грішаєвичу, пр о живаю чому в Каліфорнії, 

м. Лос Анджелес, та Мартіросяну Ісаку Грішаєвичу, 

проживаючому по земельну ділянку площею 0,0084 га дня 
обс.11)'Товування жилого будинку та господарських будівель по вул. 

Ялинковій,53, терміном на 1 рік; 

СІ 
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4.Змінити цільове призначення земельної дшянки громадянину 

Мусійчуку Володимиру Михайловичу, проживаючому по 

земельну ділянку площею 0,1055 га із земель для ведення особистого 
селянського господарства на землі житлової забудови - для будівництва та 

обслуговування жилого будинку та господарських будівель, по 

пров. Корольова,8-б. 

5. Надати дозвіл на 

оформленню права користування 

Вікторовичу, проживаючому по 

виготовлення технічної документації по 

земельною ділянкою Маркіну Олександру 

земельну 

гаражу по ділянку для встановлення збірно-розбірного металевого 

вул.Черняховського в раЙОНІ розміщення буд. М:?23-в; 

б. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації по передачі у 
.. . 

власНІСТЬ земельних дшянок ДЛЯ ведення товарного СlЛьськогосподарського 

виробництва, відповідно до схеми поділу земель колективної власності КСП 

"Нова Україна" на земельні частки (паї), громадянам: 

б.l. Лисенку Роману Васильовичу, проживаючому в с. Зазим'є 

Броварського району по У4 частини земельної ділянки N2 б7 ріллі; 
б.2. Бобко Ользі Семенівні, проживаючій по земельну 

ділянку N2 11б ріллі; 

7. Надати дозвіл на виготовлення техніЧНО1' документації по оформленmo 
права влаСНОСТІ на земmo Гаврилюк Валентині Олексіївні, проживаючій в 

м. Києві по на земельну ділянку для будівництва та 

обслуговування жилого будинку та господарських будівель по вул. 

ВороБЙова,lБ. 

8 Продовжити термІНИ користування земельними дшянками, що 

перебувають в оренді: 

8.1. Хаменушко Ларисі Олександрівні, проживаючій по 

площею 0,0031 га для обслуговування гаражу по 

вул. Нозз'єднання, біля розміщення буд NQ 7, терміном на 1 рік; 
8.2. ТИМОШf'чку Васиmo Івановичу, проживаючому по 

площею 0,0008 га для обслуговування гаражу по 

вул.Рокосовського,20, терміном на 1 рік; 
8 3. Сеніну Валерію ОлександровИЧу, проживаючому по 

в м. Калуга, площею 0,0409 га для обслуговування 
жилого будинку та господарських будівель по вул.Боженка, 11, терміном на 2 
роки. 

9. Внести ЗМІНи до РІшень Броварської міської ради та виконавчого 

комІТету: 



9.1: В1Д 16.03.06 No 7" 
В п.l.34, ВЩНосно Ді - 951-45-04 Про переда 
особистого ДКОВського Олександра Ан чу земельних ділянок " 

селянського ТОНОВича сло" . " , 
Обслуговування жил ГОСподарства .... " зам" ва ... для ведення 

. ого будинку та ГО ІНи ТИ словами " 
9.2. вщ 20.07.06 No 59-06 ~~одарських будівель ... ". ...ДЛя 

п. І .119 слова "У . - -05 Про передачу з '. 
Анатолію І реюну Анатолію Івановmл," е:-rельних дшя-нок " 

вановичу ... "; .. 'у ... замІНИТи Словами ... , в 
93 . О "Урєкіну 
.' вІД 1.12.05 N~ 833-39-04 "П 

п.5 .. 1, ВІДносно ВОРОнова Івана Г ро передачу земельних ділянок " 
замІНити СЛовами" аВРИЛовича, СЛОва" ., в ... по " ... по " 
п 9:4. від 07.09.05 N2 782-37-04 ,',. ; ". 
v' 1.84 РІшення відносно Білого Оле Про передачу земельних ділянок " 
иого смертю' ксандра Миколайовича відм' , "', 

, . ІНИТИ В ЗВ язку з 
9.5. ВІД 26.05.05 NQ 721-34-04 

П.2.112. ВИкласти .~ "Про .передачу земельних " 
В в наступнш ре .. дmянок 
Олодимировичу ПРОЖИваючо дакЦ11: «ПОберезькому Олександ' '. , 

ruю О о' му по ру 
щею , 279 га для обслуговування земельну ділянку 

по вул.гОРЬКОго,36»; жилого будинку і ГОсподарських будівель 
9.6. від 20 07.06 NQ 59-06-05 "П 

ВИКЛасти в наступ' v '.. ро передачу земельних ділянок " п 2 3 
НІИ редаю .. Щ· «Па В ... , ... 

проживаю чому по . трушеву оло~миру Васильовичу, 
Ва~ильовичу, проживаючому по атрушеву .~атол~ 
ЯЮВНІ, проживаючій по та ПатрушеВIИ ЄВДОЮІ 
площею 0,0944 га для обслуговування жилого І"" земельну ділянку 
будівель по вул.Воїнів Інтернаціоналістів 23»' оудин:ку та господарських 

9 7 . , , 
.. ВІД 21.09.06 ~Q 113-0~-05 "Про передачу земельних ділянок ... ", 

П.l.5. викласти в насТ)'ПН1И peД~I~: «Кірсанову Володимиру Володимировичу, 
проживаючому по вул.Оболонсьюи,47 (гурт), земельну ділянку загальною 
шющею 0,]003 га в тому числі в тому числі площею 0,1000 га для будівництва 
та обслуговування ЖЮІого будинку та господарських будівель та площею 0,0003 
га для ведення особистого селянського господарства по ВУЛ.Єдності,45»; 

9.8. від 24.04.98 N2 134 рішення виконкому Броварської міської ради 
"Про припинення права користуваннЯ ... ", в п.3 .68 слова "Трав'янко Ганні 
Миколаївні ... " замінити словами "Травянко Анні Митрофанівні ... "; 

9.9. від 21.09.06 N2 113-08-05 "Про передачу земельних ділянок ... ", 
П.1.44 викласти в наступній редакції: « Заяц Наталії Єгорівні, проживаючій ло 

земельну ділянку площею 22 КВ.М - землі обмеженого 

використання - інженерний коридор мережі лініі електропередачі, для ведення 

особистого селянського господарства по вул .. Островського,42». 

1 О. Попередити громадян зазначених в П.П І,2 даного РІшення про 

необхідність виготовлення державних актів на право власності на землю. 
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11. Попередити громадян зазначених в п.3 даного рішення про 

необхідність укладення в місячний термін до 23.] 2.06 договорів оренди землі. У 
випадку не оформлення договорів оренди землі міська рада буде розглядати 

питання про припинення права користування землею. 

12. Контроль за виконанням даного РІшення покласти на заступника 

міського голови Возняка С.М. 

Міський голова В.О.Антоненко 

м.Бровари 

від" 23" ~~~ 
.N2 f G (- (~- 0;-

2006 
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