
МІС РАДА КУІЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

земельних ДІЛянок у власюсть, 

та внесення змін до рішень 

міської ради 

Розглянувши подання земельного вІД 27.11.06 NQ3331 
. , 

передаЧІ земельних ДlЛЯНОК у ...... ,. ..... '""""',,, ........ в оренду та внесення ЗМІН 
рішень Броварської міської ради, а що земельНІ ДІЛЯНКИ 

знаходяться в користуванНІ громадян надання шдтверджується 
. . 
ВІЩЮВlДНИМИ документами І планом м. Бровари, та 

керуючись СТ.ст. 12, 25, ,40, 89, 116, 118, 119, 121, 124, 125, 126 
Земельного кодексу України, п. 12 положень Земельного кодексу 

України та п. 34 СТ.26 Закону України в Україні", 
лист Державного ком' від 10,05.05 
N9 14-22-6/3595 та враховуючи з питань розвитку 

та благоустрою територій, земельних будівництва та 
інвестиЦІЙ, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Передати у власність земельні дшянки громадянам: 
І.l.БоЙку Анатолію Олександровичу, 

земельну ділянку площею 0,1 ОООга 

по 

та 06спуговування жилого будинку господарських по 

вул.Дубовика,14; 
1 . Сідею Івану Миколайовичу, проживаючому по 

земельну Д1ЛЯнку площею 0,0792га, З них 0,0030га зеМЛІ 
мережі ЛІнії інженерний коридор 

обспуговування ЖИJЮГО бу динку та господарських по 

вул. Княжиuькій,6~ . . 
1 J .Леuь ЛеСІ ВОЛОДИМИРІВНІ, проживаюч1И 

. О 0696га з них 0,001 
Броварського району, земельну ДlЛя~ку площе~, , . 
обм еженогО використання - lНженерюm коридор 

обслуговування жилого та 

с. 

. І.Франка,27~ .' .~ 
Валентині ВікторшНІ, проживаючш по . 

О 0491 га, з них 0,0019га земЛІ . 
, коридор мережі лінії електропер~даql, 

будинку та господарських БУДІВель по 



2 
1.5. Лаупману Вячеславу Карловичу, проживаючому по 

дmянку rmощею 0,0503 з них 0,0022га -
обмеженого інженерний ЛІНІЇ 

електропередаЧІ, жилого та будівель 

по вул. Панаса Мирного,24~ 

1.6. Шкловцю Терентійовичу, по 

земельну rmощею 0,1 ОООга для буді та обслуговування 

жилого будинку та господарських будівель по вул. Покровській,24; 

1.7. Єрмакову МикОЛІ Миколайовичу, проживаючому по 

дІЛЯНКУ rmощею в тому числі 0,0063 га 
- землі спільної сумісно)' власності з гр. Єрмаковою обслуговування 

жилого будинку та господарських будівель по вул. РОКОСОВСЬКОГО,24; 

1.8. Мартинову Олександру Васильовичу, проживаючому по 

ДІЛЯнку rmощею 0,0612га обслуговування жилого 

будинку та будівель по вул. СонячніЙ,2. 

. .. 
13 земель МІСЬКОІ ради земельну 

Миколі проживаючому по 

0,0019 га для обслуговування прибудови D",~Juш'.и."J Марії 

Лагунової,l, теРМІНОМ на 5 років. 

3. Надати вІЛ на виготовлення технічної документації по 

оформленню користування земельною ділянкою Верещаці Антону 

Йосиповичу, ваючому по земельну дшянку 
для встановлення збірно-розбірного металевого гаражу по бульв. НезалежносТІ 

в районі РОЗМІщення буд. N28-б. 

4. зміни рішень Броварської міської ради: 

4.1. від 31.08.06 N2 89-07-05 земельних ДІЛЯНОК ... ", в 

п.2.63, . Ореховського Леоніда ПІСЛЯ слів" ... ме1ре:lЮ 
електропередач, ... 11 читати " ... для ви та обслуговування жилого 

будинку та господарських будівель по вул.. Сталінграда,38. "; 
4 . від 29.12.05 NQ 862-41-04 передачу земельних ДІЛЯНок .. 11 

п. 1.9 РІшення відносно Єрмакової Іванівни відмінити в з 
. . ... 

невиконанням пункту РІшення та II 

п 

4.3. 26.10.06 NQ 143-10-05 
в П.І.17. відносно 

, .» замІНИТИ словом « ... 
замІНИТИ словами « ... по 

"Про передачу земельних у 

Вячеслава Миколайовича, слово 

. .. », слова «.. по вул . 
. РадгоспніЙ,58-ю}~ 

4.4. вІД 20.07.06 N~ земельних ДUIЯнок " . .. , 
викласти в наступній 

Кирилівні, по 

площею 0,0723 га, в тому ЧИСЛІ 0,0036 га - землі 

інженерний коридор . каналізування, 0,0024га земЛ1 



.. 
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спільної сумісної власності з гр.Козачком В.О., дЛЯ обслуговування жилого 
будинку та господарських будівель по вул.Л.Українки,4»; 

4.5. від 26.10.06 NQ 143-10-05 05 "Про передачу земельни.х ділянок у 

власність ... ", в п.. 1.30. відносно Пашинського Степана Захаровича, слово 

«Пащинського ... » замінити словом «Пашинського ... ». 

5. Попередити громадян зазначених в П.І даного РІшення про 

необхідність виготовлення державних актів на право власносТІ на земmo. 

6. Попередити громадян зазначених в П.2 даного рішення про 

необхідність уюшдення в місячний термін до 07.01.07 договорів оренди землі. У 
випадку не оформлення договорів оренди землі міська рада буде розглядати 

питання про припинення права користування землею. 

7. Контроль за виконанням даного РlшеІШЯ покласти на заступника 

міського голови Возняка С.М. 

Секретар ради 

м.Бровари 

від "L" ?4JJr>iЦL 
NQ I-7ІІ- 11- О::) 

І.В.Сапожюо 

2006 року 
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