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БРОВАРСЬКА МJCЬКA РАДА КИЇВСЬКОї ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про передачу земельних ділянок у власНіСТЬ, . . 
надання в оренду та внесення ЗМІН дО РІшень 

Броварської міської ради 

Розглянувши подання земельного відділу від 29.06.06 N~ 1389 щодо 

передачі земельних ділянок у власність, надання в оренду та внесення змін до 

рішень Броварської міської ради, а також, враховуючи те, що земельні ділянки 

знаходяться в користуванні громадян і законність Ух надання підтверджується 

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 Укра"іни, п. 12 Перехідних положень Земельного кодексу 
України та п. "34" СТ.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", лист Державного комітету України по земельних ресурсах від 

10.05.05 И2 14-22-6/3595 та враховуючи погодження загальних зборів власників 
земельних та майнових паїв сіл: Погреби, Зазим"я, Троєщина та м.Бровари 

(працівників бувшого КСП "Нова Україна") - протокол NQ 1 від 26.02.05 та 
пропозиції постійної комісії з питань розвитку та благоустрою територій, 

земельних ВІДносин, архітектури, будівництва, екології та інвестицій, міська 

рада 

ВИРІ Ш ИЛ А: 

1. Передати у власність земельні ділянки громадянам: 
1.1. Флейшману Леоніду Йосиповичу, проживаючому по 

земельну ділянку площею 1 ООО КВ.м. ДЛя будівництва та обслуговування жилого 
будинку ~господарських будівель по пров.Підлісному,9; 

1 ';Куц Станіславу Васильовичу, проживаючому по 
земельну ділянку загальною площею 683 КВ.м., в тому числі 500 кв.М для 

обслуговування жилого будинку та господарських будівель та 183 КВ.м. для 

ведення особистого селянського господарства по вул.Щербакова,20; 

1.3. Кеуш Дмитру Івановичу, проживаючому по 

земельну ДІЛянку площею 963 КВ.м для обслуговування жилого будинку і 

господарських будівель по вул.Енгельса, 11; 
1.4. Толокнєєвій Анастасії Юріївні, проживаючlИ в М.Київ по 

земельну ділянку загальною площею 831 КВ.м. для 

обслугоJ3У.В'lННЯ жилого будинку і господарських будівель по вул.Кутузова,79; 

t . '1.5. Куцу Миколі Васильовичу, проживаючому 

. земельну ділянку загальною площею 683 КВ.м., в тому 
числі 500 КВ.м для обслуговування жилого будинку та господарських будівель 
та 183 КВ.м. для ведення особистого селянського господарства по 

вул.Щербакова,20; 

.~ Рабець Раїсі Володимирівні, проживаючій по . 
земельну ділянку загальною площею 1005кв.М, в тому чисЛІ 1000кв.М для 

будівництва та обслуговування жилого будинку та господарських будівель та 

5кв.М для ведення особистого селянського господарства по вул.Злагоди,] 3; 



l 1.7.')-ОРОХОВСЬКО"'У 2 Володимировичу, проживаючому по 
земельну ділянку загальною 1 007кв.м, в тому числі 

1000кв.м для будівництва та жилого будинку та господарських 
вель та 7кв.м для 

1 1; 
селянського господарства по 

Гончару Віктору проживаючому по 

земельну ділянку 1 ООО кв.м. будівництва та обслуговування 
та господарських по вул.О.Большеченка,40; 

Ноженку Володимиру ійович:у, проживаючому М.Київ 
земельну ділянку загальною 1 І 11 КВ.м, в тому числі 

1 ООО кв.м для будівництва та обслуговування жилого будинку і господарських 
та ІіІ КВ.м. для ведення особистого селянського господарства по 

1. І О. Міщуку Михайлу проживаючому по 
земельну ДІЛянку площею 1 ООО КВ.м. для та 

ня жилого будинку та господарських по .гастелло,53; 
1.11. Жабинському Валерію тимчасово 

земельну ДІЛянку rшощею і ООО КВ.м для будівництва 

будинку будівель по 

проживаючій по 

для 

будівель по вул 

Василю Григоровичу, проживаючому по 

земельну ділянку загальною площею І ООО КВ.м 

та обслуговування жипого будинку будівель 

по 119; 

будівництва та 

вул.П.Чубинського,43; 

1.15. 

бу ДЇвництва та 

вул.Д.Русановича,1 

1.17. 

будівництва та 

вул.В.Стефаника,7; 

1 .18. Власенку 

Василю Григоровичу, 

земельну ДІЛянку 1000 
жилого будинку і господарських 

проживаючій по 

1 ООО КВ.м. для будівництва 

по вул.М.Драгоманова,65; 

по 

КВ.м для 

вель по 

Володимирівні, проживаючій по 

земел площею 1 ООО КВ.м. для 

жилого будинку і господарських по 

Олександру Івановичу, проживаючому по 

земельну ділянку площею 1 ООО КВ.м для 

жилого будинку і господарських будівель по 

Миколайовичу, проживаючому по 

земельну ділянку площею 1 ООО КВ.м., для 

будівництва та обслуговування жилого господарських будівель по 

вул.О.Большеченка,34; 

1.19. Чепізі Тетяні по 

земельну ДІЛянку загальною КВ.м., для будівництва та 

<i~ 

v 
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обслуговування жилого будинку 1 господарських будівель по 

пров.М.Драгоманова, 1; 
1.20. Власенко Олені Миколаївні, проживаючій по 

земельну ДІЛянку площею 1 ООО КВ.М., дЛЯ будівництва та 

обслутовування жилого будинку господарських будівель по 

вул.Д.Русановича, 1 О; 
1.21. Брексу Віктору Олександровичу, 

земельну ДІЛянку 

будівництва та обслуговування жилого будинку 

вул.П.Чубинського,32; 

проживаючому в М.Київ по 

площею 1 ООО КВ.м, для 

і господарських будівель по 

1.22~)Скорб Лесі Станіславівні, проживаючій по 
. .r 

земельну ділянку загальною площею 1027 КВ.м, в тому числі 1 ООО кв.М 
для будівництва та обслуговування жилого будинку і господарських та 27 КВ.м 
для ведення особистого селянського господарства по вул.Фельдмана,44; . І t 

1.23. Степановій Ганні Степанівні, проживаючій по 

земельну ДІЛянку площею ] ООО КВ.М. дЛЯ 

будівництва та обслуговування жилого будинку господарських будівель по 

вул.ПlдлісніЙ,36; 

1.24. Маніловій Наталії Степанівні, проживаючlИ по 

земельну ДІЛянку площею 1 ООО КВ.М. дЛЯ 

будівництва та обслуговування жилого будинку j господарських будівель по 

ву л .Д.Русановича,3 2; 
(·б5_, Романенку Сергію Юрійовичу, проживаючому по 

земельну ділянку загальною площею 1020 КВ.м, 

втому числі 1 ООО КВ.м для будівництва та обслутовування жилого будинку і 

господарських будівель та 20 КВ.м для ведення особистого селянського 

господарства по вул.ПокровськіЙ,5; 

1.26. Будюці Мотроні Миколаївні, проживаючій по 

земельну ділянку площею 1 ООО КВ.м. для будівництва та 

обслуговування жилого будинку і господарських будівель по вул.Кутузова, 124; 
1.27. Поздньому Ігору Володимировичу, проживаючому по 

земельну ділянку площею 1 ООО КВ.м., В тому числі 
101 КВ .. м - землі обмеженого використання - інженерний коридор мережі лінії 

електропередачі, для будівництва та обслуговування жилого будинку і 

господарських будівель по вул.П.Дорошенка,50; 

1.28. Облакевич Ользі Олександрівні, проживаючlИ по 

земельну ділянку площею 1 ООО КВ.м. для будівництва і L 
обслуговування жилого будинку і господарських будівель по вул.П.Куліша,8; 

1.29. Бондаренку Володимиру Миколайовичу, проживаючому по 

земельну ділянку площею 1 ООО КВ.м для 

будівництва та обслуговування жилого будинку і господарських будівель по 

вул.Д.Русановича,31 ; 
1.30. Гашимовій Юлії Анатоліївні, проживаючій по 

земельну ділянку площею 1 ООО КВ.м., для будівництва та 

обслуговування жилого будинку господарських будівель по 

вул.О.Большеченка,l О; 

1.31. Черепейніку Леоніду Володимировичу, проживаючому по 

земельну ДІЛянку площею 1000 для 
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будівництва та обслуговування жилого будинку і господарських будівель по 

вул .Злагоди, 19; 
1.32. Васильковій Людмилі Анатоліївні, проживаючій по 

та обслуговування 

земельну ділянку площею 1 ооо кв.м для будівництва 

жилого будинку господарських будівель по 

вул.Злагоди,32; 

1 .33. Шализі Василю Володимировичу, проживаючому в М.Київ по 

земельну ДІЛянку площею 944 КВ.м. для будівництва 
та обслуговування жилого будинку господарських будівель по 

вул.СонячніЙ,16-б; 

1.34. Полуян Аллі Вікторівні, проживаючій по 

земельну ділянку площею 303 кв.М., в тому числі 58 кв.М. - землі 

СПlльної сумісної власності з гр.Полуяном М.А., гр .. Литвиненко С.М. та 

гр .. Полуян Л.О., дЛЯ обслуговування жилого будинку та господарських 

будівель по вул.Андреєва,38; 

1.35. Кондратьєву Василю Петровичу, проживаючому по 

земельну ДІЛянку площею 1 ооо КВ.м для 

будівництва та обслуговування жилого будинку та господарських будівель по 

вул.Єдності,41 ; 
1.36. Сібірьовій 

обслуговування жилого 

вул.Чернишевського,13; 

Любові 

земельну 

будинку 

Олексіївні, проживаючlИ 

ДІЛЯНКУ площею 605 КВ.м, 

та господарських будівель 

по 

для 

по 

] .37. Малюк Ніні Іванівні, проживаючій по 

ДІЛянку площею 574 кв.М., в тому числі 9 КВ.м. 

земельну 

земЛl обмеженого 

використання - інженерний коридор мережі лінії електропередачі, для 

оБСЛУГО~'ування жилого будинку та господарських будівель по вул.Гоголя,56; 

1,1.3 Фідоренко Тетяні Валеріївні, проживаючій в М.Київ по 

земельну ділянку загальною площею 1165 КВ.м., в тому 

числі ] ооо КВ.м., З НИХ 25 КВ.м - землі обмеженого використання - інженерний 

коридор мережі ЛlНll електропередачі, для обслуговування жилого будинку j 

господарських будівель та ] 65 КВ.м для ведення особистого селянського 

господарства по вул.СтаротроїцькіЙ,96; 

1.39. Шубенкіній Раїсі Петрівні, проживаЮЧIИ по 

земельну ділянку площею 745 КВ.м. для 06слутовування жилого будинку і 

господарських будівель по вул.Чепурного,19; 

1.40. Хрусловському Анатолію Миколайовичу, проживаючому по 

земельну ділянку площею 267 КВ.м. для обслуговування 

жилого будинку і господарських будівель по ВУЛ.Рокосовського, 18; 
1.4] . Незамай Миколі Пилиповичу, проживаючому по 

земельну ділянку площею 334 КВ.м., в тому числі 
3 КВ.м - землі обмеженого використання - інженерний коридор мережі лінії 

електропередачі, для обслуговування жилого будинку і господарських будівель 

по вул.Осщовського, 12; 
1.42. Гаврилець Світлані Вікторівні, проживаючій по 

земельну ділянку загальною площею 1] 77 кв.М., в тому 

чисЛІ 1 ооо кв.м, З них ] 13 КВ.м - землі обмеженого використання інженерний 

коридор мереж комунікацій, для обслуговування жилого будинку 
'* """" 

,~' 



5 
господарських будівель та 177 КВ.м для ведення особистого селянського 

господарства по вул.М.Стельмаха, 1; 
1.43. Оністрою Івану Федосійовичу, проживаючому по 

земельну ділянку загальною площею 579 КВ.м., в тому числі 500 КВ.м. для 

обслуговування жилого будинку і господарських будівель та 79 КВ.м для 

ведення особистого селянського господарства по вул.Старченка,3; 

] .44. Райко Наталії Петрівні, проживаюЧIИ в m.Makapib-l по 

земельну ділянку площею 322 КВ.м., в тому числі 32 
КВ.м. - землі спільної сумісної власності з гр.Соболь г.Ф., дЛЯ обслуговування 

жилого будинку і господарських будівель по вул.Коцюбинського, 12; 
1.45. Примі Ігору Анатолійовичу, проживаючому в с.Калинівка по 

земельну ДІЛянку загальною площею 1 ООО КВ.м. для 

обслуговування жилого будинку господарських будівель по 

вул.ПО~2~ській,28; 
( 1.46./ Тимінській Валентині Петрівні, проживаючlИ по 

земельну ділянку площею] 06 КВ.м для ведення особистого 
селянського господарства по вул.Маяковського,6; 

1.47. Павлюк Аллі Сергіївні, проживаючій по земельну 

ділянку площею 615 КВ.м. для обслуговування жилого будинку і господарських 

будівель по вул.Глінки,57; 

1.48. Мельник Лідії Віталіївні, проживаючій по 
земельну ділянку площею 688 КВ.м. для обслуговування житлового 

будинку і господарських будівель по пров.Тракторному,9; 

] .49. Солошенко Марії Володимирівні, проживаючій ло 

земельну ділянку площею 656 КВ.м. для обслуговування жилого будинку і 

господарських будівель по вул.І.Сірка,20; 

] .50. Кудін Ніні Миколаївні, проживаючlИ по 

земельну ділянку площею 351 КВ.м., в тому числі 58 кв.м. землі спільної 

сумісної власності з гр .. Єфремовою Н.С. для обслуговування жилого будинку j 

господарських будівель по вул.ПгraстунськіЙ, 1 О; 
1.51. Співак Олексію Трифоновичу, проживаючому по 

земельну ділянку площею 641 КВ.м. для обслуговування жилого будинку і 

господарських будівель по вул.Андреєва,l 02; 
1.52. Яковенку Віh'ТОру Володимировичу, проживаючому по 

земельну ділянку площею 882 КВ.м., в тому числі І О КВ.м -
землі обмеженого використання інженерний коридор мережі ЛlН1l 

електропередач, для обслуговування жилого будинку і господарських будівель 

по вул.Лермонтова,9; 

1.53. Крат Антоніні Андріївні, проживаючій по земельну 

ділянку загальною площею 563 КВ.м., для обслуговування жилого будинку і 

господарСbJQiХ будівель по вул.Глінки, 8; 
'i~54; Лую>яненко Олені Олексіївні, проживаючlИ по 

земельну ділянку загальною площею 941 КВ.м., в тому 

числі 600 КВ.м., З них 461 КВ.м - землі обмеженого використання - інженерний 
коридор мережі лінії електропередач, для обслуговування жилого будинку і 
господарських будівель та 341 кв.м. для ведення особистого селянського 

господарства по вул.Будівельників, 16; 
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1.55. Якимцю Валентину Григоровичу, проживаючому по 

земельну ДІЛянку загальною площею 787 кв.М для 

обслуговування жилого будинку господарських будівель по 

ву л .Коцюби нського,3 -а; 

Шепталову Сергію Миколайовичу, проживаючому по 

земельну Дшянку загальною площею] 028 
КВ.М., в тому числі 1 ООО кв.м для будівництва та обслуговування жилого 

будинку j господарських будівель та 28 кв.М. для ведення особистого 

селянського господарства по вул.СонячніЙ,23; 

-l.57.Сідько Віктору Івановичу, проживаючому по 
земельну ділянку загальною площею 1028 кв.М. в тому числі 1 ООО 

кв.м для будівництва та обслуговування жилого будинку і господарських 

будівель будівель та 28 КВ.м. для ведення особистого селянського господарства 
по вул.СонячніЙ,21; 

1.58. Чернову Андрію Івановичу, проживаючому по 
земельну ділянку загальною площею 1 ООО КВ.м., В тому числі 42 КВ.м. -

землі обмеженого використання інженерний коридор тепломережі, для 

будівництва та обслуговування жилого будинку і господарських будівель по 

вул.ВороБЙова,7; 

1.59. Смик Валентині Володимирівні, проживаючій по 

земельну ДІЛянку площею 1 ООО КВ.м. для 

будівництва та обслуговування жилого будинку і господарських будівель по 

вул.П.Чубинського,34; 

1.60. Вегері Олександру Григоровичу, проживаючому по 

земельну ДІЛянку площею 1 ООО кв.М. для 

будівництва та обслуговування жилого будинку і господарських будівель по 

вул.С.ОліЙника,8; 

Ростомян Ірині Вікторівні, проживаючlИ по 

земельну ділянку площею 959 КВ.м., в тому числі 600 кв.М. для обслуговування 

жилого будинку і господарських будівель та 359 кв.М для ведення особистого 
селянс~ господарства по вул.КиївськіЙ, 194; 

L62. Харитоновій Наталії Олександрівні, проживаючlИ по 

земельну ділянку загальною площею 1602 кв.М., в тому числі 
1 ООО дЛЯ будівництва та обслуговування жилого будинку і господарських 

бу дівель та 602 кв.м. для ведення особистого селянського господарства по 

вул.КиївськіЙ,41; 

1.63. Козачку Василю Олександровичу, проживаючому по 

земельну ділянку площею 755 кв.М., з них землі 

обмеженого використання - 39 КВ.м. інженерний коридор мережі каналізування, 
24 КВ.м - землі спільної сумісної власності з гр .. Німенською Г.К. та гр .. 
Німенським П.д., для обслуговування жилого будинку і господарських 

будівель по вул.Л.Українки,4; 

1.64. Соколу Віталію Миколайовичу, проживаючому по 

земельну ділянку площею 205 КВ.м., втому числі 

61 КВ.М - землі спільної сумісної власносТІ з гр.Дудар т.М., для 

обслуговування жилого будинку господарських будівель по 

вул.КооперативніЙ, 1 О-а; 
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1.65. Дудар Тетяні Миколаївні, проживаючій 

земельну ділянку площею 205 КВ.м., в тому 
сумісної власності з гр.Соколом В.М., 

будинку і господарських будівель по вул.КооперативніЙ,1 
......... ,...... жилого 

1.66. Колоші Володимиру Петровичу, проживаючому по 
земельну ділянку площею 593 кв.м. для обслуговування жилого 

господарських будівель по вул.Матросова,21; 
1.67. Пушкарьовій Надії Андріївні, 

ділянку площею 412 кв.м 
господарських будівель по вул.Некрасова,1 

жилого будинку і 

1.68. Голенку Володимиру Григоровичу, прож иваючо му по 

земельну ділянку 626 в тому числі 64 КВ.м -
обмеженого використання коридор мереж шнн 

електропередач, для обслуговування жилого будинку і господарських будівель 

по вул.~вського,27; 

Gi:~VCKaКYH Аллі Василівні, проживаючій по 
земельну ділянку загальною 1 1 в числі 1 ООО КВ.м, З 

ІнІХ 63 КВ .. м - землі - інженерний коридор мереж 
лінії електропередач, для 

будівель та 321 КВ.м. для 

жилого будинку і господарських 

селянського господарства по 

вул.Маяковського,13; 

1.70. Мініну Геннадію 
земельну ДІЛянку загальною плс)ш,ею 563 
обмеженого використання - и.r, ........ """ ....... ,,п 

КВ.м - земЛІ 

коридор електропередач, 

для обслуговування жилого господарських будівель по 

вул.щ?~13-а; 
проживаючому по 

3 КВ.м В тому І ООО КВ.м, З них 

U~ердюку Сергію 
земельну ДІЛянку загальною 

кв .. м - землі обмеженого - інженерний коридор мереж 

, ... Г'tO'H~I"~P~H..,. жилого будинку і господарських електропередач, 

та 233 кв.м. для особистого селянського 

вул.Щорса, 125; 
по 

1.72. Коречному Віктору Васильовичу, проживаючому по 

ділянку площею 548 КВ.м, для обслуговування 

жилог~~~нку та господарських будівель по вул.РадгоспніЙ,68; 
~ Анатоліївні, проживаючій по 

земельну ділянку загальною площею 768 КВ.м, в тому числі 500 КВ.м 
жилого будинку і господарських будівель та 268 кв.м. 

селянського господарства по вул.І.Гонти,18; 

Михайлівні, проживаючій по 
757 КВ.м., в тому числі 7 КВ .. м 

обмеженого використання інженерний коридор мереж лінії 
для обслуговування жилого будинку господарських 

проживаючій по 

КВ.м для обслуговування 

..... " ............ по вул.ПластунськіЙ,l 
жилого будинку і 
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Кученку Миколайовичу, проживаючому ПО 

земельну ділянку площею 585 кв,м, в числі 500 КВ.м. для 
обслуговування жилого будинку і господаРСЬКRХ будівель та 85 КВ.м. для 
ведення особистого селянського господарства по вул.Щорса,95; 

1 ,77 . Коротнєв~й Галині Василівні, проживаючій по 
. ;земельну ДІЛянку площею 698 КВ.м, для обслуговування 

жилого будинку 1 господарських будівель по вул,Чехова,l 
1.78. Копичеву Анатолію Володимировичу, проживаючому по 

земельну ділянку площею 1 ООО КВ .. м, ДЛя V 
будівництва та обслуговування жилого будинку і господарських будівель по 

Гончарову Григорію Олександровичу, проживаю чому по 
ДІЛянку площею для ведення 

особистого селянського господарства по вул.П.Мирного,48-б. 
1.80. Герасименку Олексію Григоровичу, проживаючому по 

ділянку площею 1000 КВ.М., для L/ 
будівництва та обслуговування жилого будинку і господарських будівель по 
вул. Єдності, 1 . 

1.81. Радченку Петру Єгоровичу, проживаючому по 
земельну площею 1 ООО кв.М. для будівництва та 

обслуговування жилого будинку господарських по 
пров.М~манова,9; 

C!.:~~} Легенькому Валентину Івановичу, проживаючому по 
земельну ділянку загальною площею 746 КВ.м., в 

числі 659 для обслуговування жилого будинку і господарських будівель та 87 
кв.М для ведення особистого селянського господарства по вул.UUолом 
Алейхема,54; 

1.83. ПлаТОН0вій Людмилі Миколаївні, проживаючій по 
земельну ділянку площею 513 кв.М., в тому числі 4 КВ.м спільної 

сумісної власності з гр .. Лісовською Л.О., обслуговування жилого будинку і 
господарських будівель по вул. Чапаєва, 59; 

1.84. Вакуленко Митрофанівні, проживаючій по 
земельну ділянку площею 424 кв.М. ДЛЯ будівництва та обслуговування L/ 

жилого б ку і господарських будівель по вул,П.Чубинського,57; 
Лепесі Михайлу Михайловичу, проживаючому по 

земельну ділянку ruющею 91 кв.М. ведення: особистого селянського 

ГОСПОд~... по вул.Чапаєва,9; 
~ Лисенку Володимиру Івановичу, проживаючому по 

земельну ділянку площею 129 кв.М. ведення 

особи~елянського го.сподарства по вул.ЯлинковіЙ,69; 
U.SY. Лемпіцькому Валерію Анатолійовичу, проживаючому по 

земельну ділянку загальною площею 1109 кв.М. в 1/ 
1 ООО кв.М. для бу дївництва та обслуговування жилого будинку і 

господарських будівель та 109 КВ.М. для ведення особистого селянського 

господарства по вул.М.Драгоманова,55; 

1.88. Пімубній Валентині Олександрівні, проживаючій по 

С.Шевченково Броварського району земельну ділянку 

е. І 
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площею 1000 КВ.М 

господарських будівель по вул. 

та обслуговування жилого будинку та 

] .89. Захарченко Федорівні, проживаючій по 
площею 100] кв.м. для будівництва 

та обслуговування жилого господарських будівель по 

вул.П.Куліша,12; 

1.90. Калюжній Ірині тимчасово І 

ДІЛянку площею 868 кв.м. в 6 кв.м. земЛІ обмеженого 
використання - інженерний електропередаЧІ, для 

обслуговування жилого будинку і 'вель по вул.Димитрова,65; 

1.91. Батюку Василю по 

кв.98, земельну ділянку площею 1 ООО кв.м. вництва та обслуговування v' 

жилого будинку і господарських по пров.М.Драгоманова,?; 

1.92. Жеребцовій вні, проживаючій по 

земельну 1001 КВ.М. для будівництва та 

жилого буди господарських будівель по 
вул.П.Чубинського,38; 

1.93. Носковій Валентині Федорі 
земельну ділянку площею І ООО кв.М. 

жилого будинку і господарських будівель по 

проживаючій по 

вництва та обслуговування 

] .94. Гвозданній Аллі Борисівні, 
земельну ділянку площею 434 КВ.м. для 

господарських будівель по вул.КиївськіЙ,63/1; 

1.95. Самусь Людмилі Володим 1, 

земельну ділянку 

обслуговування жилого будинку і господарських 
1000 КВ.М. 

та 

1.96. Сердинському Володимиру 

обслуговування 
нячні 16' , 

земельну ділянку 

жилого будинку гос 

1 Шестопал Людм Петрівні, 
земельну 

Жилого будинку і 

ЮліУ Анатоліївні, проживаю чі й 

1 КВ.м. 

ПО 

ЖИЛОГО будинку і 

ій по 

ицтва та 

П.Куліша, 16; 
ваючому по 

для будівництва 

будівель ПО 

1000 
по 

КВ.М. 

будівель по 

площею І О І І кв м В 
та оБСЛУговування жилого будинк; і" тому числі І ООО кв.м. дЛя 

особистого селянського 
вель та 11 

І ?· -, по 

ь ~лені Вікторівні, проживаючій по 
обслуговування 

1.1 ОО. 

ДІЛянку Площею 1 ООО 
б Кв.м. для 
удинку і господарських б . 
С . УД1вель по 
та.юславу Олександровичу, 

та 

числі 98 кв.м 
ЛІ 

земельну ділянку 

обмеженого використання _ 
для . 

ВНицтва та Обслуговування 
ПО ВУл.дорошенка 36. , , . g 



1.101. 

та обслуговування 
вул.Підлісній,30; 

10 
Хаме нко Ірині Тимофіївні, проживаючш по 

земельну ДіЛЯНКУ площею 1000 КВ.м. для будівництва 
жилого будинку господарських будівель по 

1.102. Бадюлу Андрію Андрійовичу, проживаю чому по 

v 

бу дївництва та 

вул. Єдності,! 3; 

земельну ділянку площею 1 ООО КВ.м. ДЛЯ V 
обслуговування жилого будинку і господарських будівель по 

1.103. Хіміч Галині Броніславівні, проживаючій по 

земельну ділянку площею 1000 КВ.м. для будівництва та 1./ 
обслуговування жилого будинку і господарських будівель по вул.Злагоди,23; 

1.104. Зінченко Людмилі Никифорівні, проживаючій по 
земельну дшянку площею 999 КВ.м. для V 

будівництва та обслуговування жилого будинку і господарських будівель по 

вул.Сп~-IiЙ,13; 
ll.1~q)_.) Войленку Олегу Анатолійовичу, проживаючому по 

земельну ділянку загальною ШlOщею 1 077 KB.M.~ в тому 

числі 1 ООО кв.м. для будівництва та обслуговування жилого будинку і V 
господарських будівель та 77 КВ.м. для ведення особистого селянського 
господарства по вул.ПокровськіЙ,I; 

Q.~ Орловій Марії Олександрівні, проживаючій по 
земельну ділянку загальною площею 1631 КВ.м., в тому числі 

1000 КВ .. м, з них 52 КВ.м - землі обмеженого використання - інженерний 

коридор мережі лінії електропередачі, для обслуговування жилого будинку і 

господарських будівель та 631 КВ.м для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Челюскіна,3 1; 
1.107. Цвcr:кOBY Володимиру Олександровичу, проживаючому по 

земельну ділянку площею 321 кв.М. для обслуговування 
жилого будинку і господарських будівель по вул. Челюскіна,40; 

1.108. Касьяненко Ірині ОлексаНдрівні, проживаючій в М.Київ по 

земельну ДІЛянку площею 359 КВ.м. для 

обслуго в вання жилого будинку і господарських будівель по вул.Челюскіна,40; 

_-=-~Q2!/ Калюку Віталію Васильовичу, проживаючому ПО 
.. земельну ділянку загальною площею 1309 кв.М., в тому числі 

1000 кв.М. для обслуговування жилого будинку і господарських будівель та 

309 KB.M~.e едення особистого селянського господарства по вул.П.Могили, 19; 
QlJ.O) Зеленській Антоніні Михайлівні~ проживаючій по 

земельну ділянку загальною площею 1061 кв.М, в 
тому числі 1 ООО КВ.м для будівництва та обслуговування жилого будинку та V 
господарських будівель та 61 кв.м. для ведення особистого селянського 

господарства по вул.Котовського, 14-а; 

1.111. Прокопенко Вікторії Віталіївні проживаючій по V 
земельну ділянку wющею 1 ООО кв.М. ДЮІ будівництва і 

обслуговування жилого будинку 1 господарських бу ді вель по 

вул.В.Симоненка,27; 

1.112. Бестаню Євгенію Геннадійовичу, проживаючому в м.Київ по 
земельну ділянку площею 1 ООО кв.м. для 1/ 
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будівництва 1 обслуговування жилого будинку і господарських будівель по 

вул.СлуцькіЙ,8; 

1.113. Гапоненку Олександру Григоровичу, проживаючому в м.Славутич 
по земельну ділянку площею 661 кв.М. для будівництва і II 
обслуговування жилого будинку і господарських будівель по вул.ВесняніЙ,28/2; 

1.114. Панченко Ганні Петрівні, проживаючій по 

земельну ділянку площею 1001 кв.М. для будівництва і LI 
обслуговування жилого будинку 1 господарських будівель по 

вул.П.Чубинського,16; 

1.115. Маценко Наталії Петрівні, проживаючій по 
земельну ділянку площею 1000 кв.М. для будівництва і V 

обслуговування жилого будинку і господарських будівель по вул.АбрикосовіЙ,4; 
1.116. Петренку Руслану Васильовичу, проживаючому по 

земельну ділянку площею 1 ООО КВ.м. для L/ 
будівництва і обслуговування жилого будинку і господарських будівель по 

вул.М.Драгоманова, 1 07; 
1.117. Петренку Василю Пилиповичу j проживаючому по 

земельну ділянку площею 1 ООО КВ.м. для V 
будівництва і обслуговування жилого будинку і господарських будівель по 

вул.М.Драгоманова, 1 09; 
1.118. Мельниченку Юрію Миколайовичу, ПpDживаючому в с.Требухів 

по земельну ділянку площею 1 ООО КВ.М., В тому числі 76 КВ.М. 
- землі обмеженого використання - інженерний коридор мережі лінії V 
електропередачі та зв"язку, для будівництва і обслуговування жилого будинку і 
господарських будівель по вул.Дорошенка,l ; 
~ Урекіну Анатолію Івановичу, проживаючому по 

земельну ділянку загальною площею 1072 КВ.м, 
в тому числі 1000 КВ.м для будівництва та обслуговування жилого будинку та .V 
господарських будівель та 72 КВ.м. для ведення особистого селянського 

господарства по вул.Гастелло,55; 

1.120. Скрицькій Тетяні Валентинівні, проживаючій по 
земельну ділянку площею 1 ООО КВ.м. для будівництва і обслуговування 

жилого ~HКY і господарських будівель по вул.АбрикосовіЙ,24; 
QJ.W Єси пок Тетяні Миколаївні, проживаючій по 

земельну ділянку площею 45 КВ.М дЛЯ ведення особистого селянського 
господарства по вул.І.Франка,59; 

1.122. Сичов ій Лідії Федосіївні, проживаючій по земельну 

ділянку площею 301 КВ.м. для обслуговування жилоro будинку і господарських 
будів~ул.І.Франка,З 1; 

'J..J..2Y. Наджафову Олександру Гусейновичу, проживаючому в М.Києві по 
земельну ділянку площею 11 ОО КВ.м., в тому числі 1 ООО V 

КВ.М дЛЯ будівництва та обслуговування жилого будинку та господарських 
будівель та 100 КВ.м для ведення особистого селянського господарства по вул. 
M.Дp~OBa, 145; 
~ Тананайко Мирославі Михайлівні, проживаючій в М.Києві по 

земельну ділянку площею 1 ООО кв.М. для будівництва та L 
обслуговування жилого будинку та господарських будівель по 

вул.Драгоманова,14З; q 1~ ~ ~~C 
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1.125. Іваненку Петру Петровичу, проживаючому по 

с.Богданівка Броварського району, земельну ділянку площею 1 ООО КВ.м. для 
будівництва та обслуговування жилого будинку і господарських будівель по 

вул.М.Драгоманова, 125; 
1.126. Горбатюк Любові Володимирівні, проживаючlИ по 

, земельну ділянку загальною площею 1 О 14 КВ.м., в тому 
числі 1000 КВ.м для будівництва та обслуговування жилого будинку і 

господарських будівель та 14 кв.м для ведення особистого селянського по 

вул.М.Драгоманова, 69. 

2. Передати в спільну сумісну власність земельНІ ДІЛянки громадянам: 
2.1. Квієсіс Любові Сергіївні, проживаючій по 

та Васїчко Зінаj'ді Сергіївні, проживаючій по та 

Васічку Сергію Сергійовичу, проживаючому по земельну 

ділянку площею 935 КВ.м. для обслуговування жилого будинку та 

господарських будівель по вул.Мічуріна,6; 

2.2. Покидько Олені Анатоліївні та Звєрєвій Вікторії Сергіївні, 

проживаючим по земельну ДІЛЯНКУ площею 496 КВ.м. 
для обслуговування жилого будинку та господарських будівель по 

вул.ЛьвівськіЙ, 11; 
2.3. Патрушеву Володимиру Васильовичу, проживаючому по 

Патрушеву Анатолію Васильовичу, 

проживаючому , по та Патрушевій Євдокії Яківні, 

проживаючій по 

944 кв.м, для обслуговування жилого 
вул.Воїнів Інтернаціоналістів,23; 

земельну ДІлянку площею 

будинку та господарських будівель по 

2.4. Яворській Вікторії Олексіївні, проживаючlИ в М.Київ по 

та Бичковській Олені Андрїівні, проживаючій по 

земельну ділянку загальною площею 1543 КВ.м., в 
тому чисЛІ 1 ООО КВ.м, З НИХ 8 - землі обмеженого використання - інженерний 

коридор мережі ЛІНІ І електропередач, для обслуговування жилого будинку та 

господарських будівель 543 КВ.м. по вул.Осипова, 1 02; 
2.5. Німенському Петру Анатолійовичу, НіменськїЙ Ганні Кирилівні, 

проживаючим по земельну ділянку площею 723 кв.М., в 
тому числі землі обмеженого використання - 33 КВ.м - інженерний коридор 

мережі лінії електропередач, 36 КВ.м - землі спільної сумісної власності з 

гр.Козачком В.О., дЛЯ обслуговування жилого будинку та господарських 

будівель по вул.Л.Українки,4; 

2.6. Граніній Олександрі Кирилівні, Пезенцалі Тетяні Володимирівні та 
Пезенцалі Олені Сергіївні, проживаючим по земельну 

ділянку площею 311 КВ.м., в тому числі землі обмеженого використання - 2 кв.М 
- інженерний коридор мережі лінії електропередач, для обслуговування жилого 

будинку та господарських будівель по вул.геологів, l2; 
2.7. Сікорській Ользі Семенівні та Сікорському Івану Станіславовичу, 

проживаючим по земельну ділянку площею 600 КВ.м для 

обслуговування жилого будинку та господарських будівель по вул.ВербніЙ, 18. 
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3, Передати у власність Горлач Валентині Вікторівні, проживаючій в 

М.Київ по земельну ділянку площею O~5929 - ріллі 

.N'Q 373, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, відповідно 
до схеми поділу земель колективної власності КСП "Нова Україна" земельНІ 

частки (пай), по вул .. Осипова в районі Об»їзної дороги. 

4. Надати в оренду терміном на 1 рік із земель міської ради земельні 

ДіЛянки наступним громадянам: 

4.1. Приходько Анастасії Володимирівні, проживаючій по 

земельну ділянку площею 48 КВ.м. для встановлення 
збірно-розбірного металевого гаражу по вул.Кирпоноса в районі розміщення 

буд N213-a; 
4.2 . .Цубовому Юрію Петровичу, проживаю чому по 

земельну ділянку площею 32 КВ.М дЛЯ обслуговування для встановлення збірно
розбірного металевого гаражу по вул.Горького в районі розміщення буд.N25; 

4.3. Іларіонову Борису Федоровичу, проживаючому по 

земельну ділянку площею 47 КВ.м для обслуговування збірно-розбірного 
металевого гаражу по вул.гагаріна в районі розміщення буд .N223; 

4.4. Шевченко Ларисі Вячеславівні, проживаючій по 
земельну ділянку площею 1039 кв.М, в тому числі 529 кв.М - землі обмеженого 

використання - інженерний коридор мережі лінії електропередачі, для ведення 
особистого селянського господарства по вул.КняжицькіЙ,2-4. 

5. Продовжити терміни користування земельної ділянки, що перебуває 
в оренді, Задорожньому Анатолію Андрійовичу площею 24 КВ.м ДЛЯ 

обслуговування гаражу - землі транспорту, по вул.М.Лагунової, 7, терміном на 
1 рік. 

6. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації по 

оформленню права користування земельними ділянками громадянам: 

6.1. Радченку Віктору Йосиповичу, проживаючому по 
для встановлення збірно-розбірного металевого 

гаражу по вул.Черняховського в районі розміщення буд N!!13-a; 
6.2. Бессарабовій Емілії Павлівні, проживаючій по 

для встановлення збірно-розбірного металевого 

гаражу по вул.Грушевського в районі розміщення буд .N'~17-б. 

7. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації по передачі у 
власність земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, відповідно до схеми поділу земель колективної власності КСП 

"Нова Україна" на земельні частки (паї), громадянам: 
7.1. Литвиненко Тетяні Миколаївні, проживаючій в С.3азим}}я по 

земельну ділянку ріллі N~51; 
7.2. Касянчук Ілоні Володимирівні, проживаючій в С.3азим»я по 

земельну ділянку ріллі N~101; 

7.3. Дахно Аллі Василівні, проживаючій в м.Київ по 

земельну ділянку ріллі N~55. 
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8. Надати ДОЗВІЛ Гришину Валерію Анатолійовичу на 

виготовлення проекту відведення земельної ділянки орієнтовною площею 

0,0827 га для будівництва та обслуговування жилого будинку та господарських 
будівель по вул.КиївськіЙ,4. 

9. В зв"язку З втратою оригіналу державного акту на право приватної 

власності на землю, надати дозвіл на виготовлення дублікату державного акту на 

право приватної власності на землю Тарасенку Феліксу Аркадійовичу, на 

земельну ділянку площею 1 ООО КВ.м. для будівництва та обслуговування жилого 

будинку та господарських будівель по вул.М.Драгоманова, 139. 

1 О Внести зміни до рішень Броварської міської ради: 
10.1. від 16.03.06 NQ 951-45-04 "Про передачу земельних ділянок ... ", в 

п. 2.7. слово « ... Лідії ... » замінити словом « ... Лілії ... »; 
1 0.2. від 27.10.05 NQ 804-38-04 "Про передачу земельних ділянок ... ", в 

п. 1.93. слово « ... Федоренку ... » замінити словом « ... Фидоренку ... »; 
1 0.3. від 22.07.04 NQ 492-23-24 "Про передачу земельних ділянок ... ", 

П.l.32. відносно Вакуленка Володимира Миколайовича, відмінити в зв»язку з 

його смертю; 

1 0.4. від 26.01.06 NQ 893-43-04 "Про передачу земельних ділянок ... ", в 
П.l.54. відносно Кліща В»ячеслава Григоровича, слова « ... площею Il7 КВ.м. » 
замінити словами « ... 75 кв.М .... », згідно поданої заяви; 

11. Попередити громадян зазначених в п.п.l,2,3 даного рішення про 

необхідність виготовлення державних актів на право власності на землю. 

12. Попередити громадян зазначених в п.4,5 даного рішення про 

необхідність укладення в місячний термін до 20.08.06 договорів оренди землі. 
у випадку неоформлення договорів оренди землі міська рада буде розглядати 

питання про припинення права користування землею. 

13. Контроль за виконанням даного РІшення покласти на заступника 
міського голови Возняка С.М. 

Міський голова 

м.Бровари 

Від''М'' ~ 
NQ ,Jg-{Jb-LJF 

В.О.Антоненко 

2006 роКУ 
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