
МІСЬКА РАДА ОБЛАСТІ 

РІШЕlffiЯ 

передачу земельних ~U~nlVn 

паJ~(]..Гlnл. В оренду та внесення 

Броварської міської 

у 

рішень 

в1ДдІЛУ 21.08 06 Nf! 1943 щодо 

передаЧJземельних 

рішень Броварської 

власність, надання в та внесення змlН до 

а також, враховуючи що земелью ДlЛЯнки 

знаходяться в громадян і законність підтверджується 

ВІДПОВІдними 

керуючись СТ. ст. 

Земельного кодексу 

У країни та п. "34" 

і генеральним планом, м. Бровари, та 
33,40,89, 116, 118, 119, 121, 124, 125, І 

п. 12 Перехідних положень кодексу 

України "Про. самоврядування в 

Україні", лист Державного комітету України по земельних вІд 

10.05.05 N~ 14-22-6/35 
земельних та майнових 

(працівників бувmого 

пропозиції постійної 

земельних ВІдносин, 

погодження загальних 

Погреби, Зазим"я, 

Україна") -
з питань розвитку та 

будівництва, екології та 

ВИРІ ШИЛА: 

Шевченку Анатолію 

власниюв 

та м.Бровари 

26.02.05 та 
територій, 

Міська 

1. Припилити право 
земельною ДІЛянкою площею кв.м. по вул .. СонячюЙ,33, в зв'язку з 

заявою від 18.08.06. 

2. Передати у 
2 1. Безутлому npоживаючому в м .Києві по 

1000кв.М. для будівництва та 

жилого будинку та господарських по 

ніні Іванівні, прожи:ваючій в М.Києві по 
ділянку площею ІОООкв,м. для будівниuтва та 

жилого та господарських по вул.ДОроmенка,22; 

2.3. Федоренко Яні Сергіївні, проживаючій по 
ділянку площею 1000кв.М. будівющтва та обслуговування жилого 

будинку та господарських будівель по вул.М.Драгоманова, 13 5 ~ 
2 Удовенко Тетяні по 

ділянку площею lOOOКE.M. будівництва та 
та господарських .вороБЙова,5; 

. Олексіївні, 

площею 1001кв.М. та обслуговування жилого 
Iv.oJ:U'LII. будівель по 

Богдану 

земельну 

проживаючому 

площею 

по 

для 
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будівництва та жилого будинку та господарських та 

по вул.АбрикосовіЙ, 14; 
2.7. . 

будівництва та 

вул. Со няч ній , 1 
2.8. Черні 

Анатолію Лео~ій~вичу, проживаючому по 
земельну ДІЛЯнку шющею 97 

~oгo будинку та господарських по 

Миколайовичу, проживаючому по 

дшянку площею 1000. кв.м. для 

будівництва та 

вул.М.Драгоманова,99; 
2.9. Міщенко 

та господарських по 

обслyrовування 

проживаючому в М.Києві по 

будівництва та обслyrовування ~oгo 

площею 1 ООО КВ.М. для 

та господарських будівель по 

вул. Спортивній,20.; 

11. Миколі проживаючому по 

БУДІВництва обслyrовування ~oгo 

ділянку площею 1000 КВ.М ДЛЯ 

і господарських будівель по 

вул.СпортивніЙ,9; 

2.12. Худ]яшу Сергію Володимировичу, проживаючому по 

земельну дlJIЯНК)' 1000кв.М. для будівництва 

та 

вул 

обслуговування 

.Симоненка,33; 

жилого будинку 1 господарських будівель по 

2.13. Петренку Андрію по 

земельну дmянку 1000.кв.М для бу дівниuтва та 

обслуговування ЖШlого ~удинку 1 по 

вул.Спорnrnній, 12; 
2.14. Вакаренку Панаіду по 

земельну ділянку ruІОщею 10.0.0кв.М та обслуговування 

жил:ого будинку і господарських 

2.15. Камуз Юрію Васильовичу, по 

земельну ділянку Ішощею 10.00 КВ.М. для обслуговування 

жилого будинку і господарських 
) .. 

2.16. Світличній Наталії Юріївні, 
ШІОщею 1000.кв.М. 

і господарських будівель по 

Валентині Миколаївні, проживакічШ по 
ділянку площею lOo.OКE.M будівництва та 

будинку господарських по 

Аллі Миколаївні, ПРОЖИJ3аючій по 
ділянку площею 1 ОООкв.м., ДJlЯ та 

і господарських будівель по вул.Єдності,39; 
2.19. Курлатовій Тетяні Михайлівні, 

земельну ДJJIЯНКy загальною 

по 

М., для 
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будівництва та обслуговування жилого будинку і господарських будівель по 
пров.П.Чубинського,14; 

2.20. Боровику Василю Васильовичу, проживаючому 

земельну ділянку ШlОщею 1000КE.M., 

будівництва та обслуговування жилого будинку і господарських будівель 

по 

для 

по 

пров .lliдлісному, 1 О; 
2.21. Томнюк Олені Євгенівні, проживаючш в М.Киів по 

земельну ділянку площею 1000КE.M, для 

будівництва та обслутовування жилого будинку і господарських будівель по 
вул Спортивній,22; 

2.22. Гanонову Володимиру Івановичу, проживаючому по 

для земеJThНУ дшянку площею 1000кв.м, 

будівництва та обслуговування жилого будинку і господарських будівель по 
вул.3лагоди,53; 

2.23. Самойленку Віктору Васильовичу, проживаючому по 

зеМeJThНУ дшянку площею 1001кв.М. для 

будівництва та обсЛ)товування жиЛого будинку і господарських будівель по 
вул.СпортивніЙ,7 ; 

2.24. ПродайІ<у Герману Вікторовичу, проживаючому по 
земельну ділянку площеІО 1 ООО КВ.м. для будівництва та обслутовування 

жилого будинку і господарських будівеJTh по вул.ЗірКовіЙ,9; 
2.25. Величенко Наталії Яківні, проживаЮчш по 
земельну ділянку площею 1000 КВ.м, для будівництва та обслуговування 

жилого будинку і господарських будівеJTh по вул.П.Куліша,2; 

2.26. Гришко ОJThзі ЙОСШІівні, проживаючій по 
земельну ділянку площею 1 ООО КВ.м. для будівництва та обслуговування 

жилого будинку і господарських будівеJTh по вул.Підлісній,8; 

2.27. Лозанському Ігору Львовичу, проживаючому по 
земельну ділянку площею 1 ООО КВ.м для будівництва та 
жилого будинку і господарських будівеJTh по Вул.Єдності,29; 

обслуговування 

2.28. Іваненку Петру ПетровИчу, проживаючому по в 
С.Богданівка Броварського району, земельну ділянку площею 1 ООО КВ.М. дЛЯ 
будівництва і обслуговування жилого будинку і господарських будівель по 

вул.М.Драгоманова, 125; 
2.29. Гончарову Олександру ГРИГОРОВИЧУ, проживаючому по 

земеJThНУ ділянку площею 1 ООО КВ.М дЛЯ 
будівництва та обслутовування жилого будинку і господарських будівель по 

вул. Кугузова, 130; 
2.30. Ткачу Анатолію Васильовичу, проживаючому по 

земельну дlлянкy площею 1000 КВ.м., для будівництва та 
обслуговування )ЮШого ,.будmIКY господарських будівель по 
вул .. М.Драгоманова,6З; . ~ . 

2.31. Товстенко Валентині Федосіївні, проживаюч1И по 

земельну ділянку площею 1000 КВ.м для будівництва та обслуговування 
жилого будинку і господарських будівеJTh по пров.Підлісному,5; 

2.32. Ущапівсьюй Галині Степанівні, проживаючій по 
земельну ділянку rmощею 1 ООО КВ.М для бу ДJ'вництва та 



4 
обслуговування жилого будинку 1 господарських будівель по 

цров .lliдлісному,3; 

2.33. Іщенку Леоніду Івановичу, проживаючому по 

земельну ділянку загальною площею 1000кв.м, в тому числі 109кв.М -
земЛl обмеженого використання іюкенерний коридор мереЖІ ЛіЮI 

електропередачі, для обслуговування жилого будинку та господарських 

будівель по вул.П.Дорошенка, 14; 
2.34. Смалько Аліні Петрівні, пр оживаючі й по 

земельну ділянку площею '1000 КВ.М Д)ІЯ будівmщтва та обслуговування 

і господарсь:к:щ: .будіве~ ,.по,вул.ПідліснШ,29; 
Шевченку . Вячеславу "Анатолійовичу, проживаюЧОМУ по 

земельну діля:нку загальною площею 1120кв.м, з 

НИХ 1000кв.М для будівншцва та обслуговУвання жилого будинку та 

господарських будівель та 120кв.м для ведення особистого селянського 

господарства по вул.Сонячній,З3; 

1.36. Іщуку Володимиру Олександровичу, проживаючому в М.Києві по 

та обслуговування 

вул.Сонячній,35; 

земельну ділянку шющею 1000кв.м, для будівництва 

жилого будинку та господарських будівель по 

2.37. Дерев'янку Леоніду Васильовичу,' проживаючому по 
земеJThНУ ділянку площею 1000кв.М для будівництва та 

обслуговування жилого будинку господарських будівель по 

вул.в.конощенка,16; 

2.38. Бондаренку Василю Івановичу, llpоживаючому по 

земельну ділянку площею 1000кв.М для будівництва та 

обслуговхвання жилого БУди:ІЧ<Уі господарських будівель по ВУЛ.С.ОліЙника,2; 

~. Токару ВолоДимиру Івановичу, проживаючому по 
земельну ділянку загальною площею 1050кв.м, в ТОМУ ЧИСЛl 

1000кв.М - для будівництва та обслуговування жилого будинку і господарських 

будівель та 50кв.М - для ведеllliЯ особистого селянського господарства по 

вул.Миру, І-а; 

.:f4IJ. Шекері Миколі Івановичу, проживаючому по 
земельну ділянку загальною Щ19щею 1101кв.м, в !ому числі 10ООкв.М - для 

будівництва та обслуговування жилого будинку і господарських будівель та 

101кв.М - для ведення особистого селянського господарства по вул .. Єдності,27; 
\.уи Соколу Олексію Григоровичу, проживаюЧОМУ по 

земеJThНУ ділянку загальною площею 1061кв.м, в 

тому числі 1000кв.М - для будівництва та обслуговування жилого будинку і 

господарських будівель та 61 КВ.М - Д)ІЯ ведення особистого селянського 

господарства по вул .. KOTOBCЬ~9ГO, 14-б; 
2.42. Дейку ВолодиМиру Васильовичу, проживаючому по 

та обслуговування 

вул. С. Олійника,2-а; 

2.43. Галецькій 

земельну ділянку площею 1 ОООкв.М для будівництва 
жилого будинку господарських будівель по 

Наталії Володимирівні, 
земельну дbtюffку 

проживаючій 

площею 1000квм 

по 

для 
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будівкицтва та обслуговування жилого будинку і господарських будівель по 
вул .ВороБЙова,3; 

2.44. Калиті Оксані Миколаївні, npоживаючій по 

земельну ділянку площеюlОООкв.М для будівництва та обслуговування 
жилого будинку і господарських БУдівель по вул.О.Большеченка, 17; 

2.45. СімановськомуОлександру Володимировичу, проживаючому по 

земельну ділянку площею 1000кв.М для 

будівництва та обслуговування жилого будинку і господарських будівель по 
вул.ПідліQ~~Й,46; . 

2.46.; Коваленку Валентину. Івановичу, проживаючому по 

земельну ділянку загальною площею 1027КE.M, в 

тому числі 1000кв.М - для будівництва та обслуговування жилого будинку і 

господарських будівель та' 27кв.М - для ведення особистого селянського 

господарства по вул.Злагоди,41 ~ 

2.47. Олексієнку Олександру Івановичу, прожива.ючому по 

земельну дlJIЯНКY площею 1000кв.М для 

будівництва та обслуговування жилого будинку і господарських будівель по 

вУл.П.~б11~ського,64~ 
;1.48. Даценко Вірі ~aHiвнi, npожи:ваючjй по 

земельну ділянку загальноЮ шющею 1062кв.м; в тому числі 1000кв.М - для 

будівництва та обслуговування жилого будинку і господарських будівель та 

62кв.м для ведення особистого селянського господарства по 

вул.котовс,Ького, 14-B~ 
.-" \ 

2.4~ Шиnyкy Васиmo Ігоровичу, npоживаючому в М.КиєвЇ по 
земельну ділянку загальною площею 1002кв.М, в 

тому числі 1000кв.М - для будівництва та обслуговування ЖlUIого будинку j 

господарських будівель та 2кв.М - для ведення особистого селянського 

господарства по вул .. М.Драгоманова, 1 05; 
2.50. Огородніку Олегу Едуардовичу, проживаючому по 

земельну дшя:нку ШlОщею 1000кв.М для 

будівництва та обслуговування жилого будинку і господарських будівель по 

вул .Д.Русановича,28; 

2.51. Кіндрась Зої Василівні, проживаючій в М.Києві по 

земельну дlЛЯНК)' площею 733кв.М. для 

обслутовування жилого будинку і господарських будівель по вул.гоголя,67; 
2 52.Лозовському Миколі Миколайовичу, проживаю чому по 

в тому числі 17 кв.М -

землі обмеженого ВИ:КОРИСТaJffiЯ інженерний коридор мережі Л1Нlі 
електропередач, для обслуговування жилого будинку і господарських будівель 
по вул.ПолярниЮв,7; 

2.53. Пархоменку Олексію Олексійовичу, проживаючому по 

земельну ДІЛЯНКУ площею 1000кв.М для 
будівництва та обслуговування жилого будинку і господарських будівель по 
вул.В. Симоненка,3 5; 

2.54. Василенко Ніні Миколаївні, npожи:Ваючій по 
земельну ділянку площею 1000кв.М для будівництва та обслуговування жилого 

будинку і господарських будівель по вул.П.ЧуБИНСЬКого,21 ~ 
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2.55. Настич Миколі Борисовичу, проживаючому по 

ділянку rшощею 1 ОООкв. м для будівництва та 
і господарських по ВУЛ.ЗлаГОДИ,8; 

npоживаіочому по 
земельну 

жилого буДИНКу і 

2.57. 

для' та обслуговування 
будівель по вул.Д.Русановича,39, 

жилого 

Ч:Фи~ського,5 7; 
12.5~ Нечипоруку 

чисЛі lОООкв.м 

Зиновіївні, проживаючій по 
ruющею 1000кв.М для будівництва та 
1 господ.арських по 

Євгеновичу, ПО 

1041кв.м., В 

жилого будиНІ<у і 
- для ведеllliЯ селянського 

Григоровичу, по 

земm обмеженого 
rшощею 918кв.м, в тому числі 14кв.М -
івженерIrnЙ коридор мережі ЛJНlї 

для жилого будинку і господарських 
по вул.Островського,26; 

2.60. КРИВOlШІИку Юрію Олександровичу, проживаючому по 
земельну дтянку 

жилого будинку і господарських 
2.61 Б адало вій 

площею 442кв.М. 

по вул.кИївськіЙ,69~ 
Терентіївні, по 

земеJThID'. l,,~.пп .... КВ.М., З них 

1000кв В тому чисm 146кв.м - ""'-'1' ...... 

коридор '"V''''''''''' лінії 

та 288 КВ.м 

використання -
обслуговування жилого будинку і 

ведення особистого селянського 

, по вул.Леваневського,24; 
Вірі Кузьмівні, npоживаючlИ по 

земельну площею 617кв.М обслутовування жилого будинку і 

господарських по вул.Леніна, 14; 
2 Ореховському . Леоніду 

земельну 

16кв.М - землі обмеженого використання 
електропередач, по .героїв Стал.і.н:града,38; 

2.64. Євгену ,..."" ..... ,-",.,,,,,,,rrrr 

50кв.М - землі 

електропередач, 

земельну 

В.и;користання 

обслуговування жилого 

13' , 

проживаюЧОМУ по 

658кв.М., В тому чисЛІ 

коридор 

npоживаюЧОМУ по 

187кв.М., в тому числі 
. . ' .. 

коридор мереЖІ шнн 

будинку і господарських 

Володимиру Михайловичу, проживаючому по 

земельну ділянку заг3JThною 745кв.М., з них 

658кв.М для обслутовувaJiНЯ жилого будинку та господарських будівель та 
87кв.М для особистого _ селянського господарства, по 
вул.Ш.АлеЙхема,54; 
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2.66 Надії прожи:ваючій по 

земельну ділянку rшощею 490кв.М. для обслуговування жилого будинку і 

господа~!<ИХ будівель по вул.NІ0сковській,22~ 
. 'J:.67.\ КозlЮ . Михайловичу, проживаючому в м. по 

ІОООкв,м 
земельну ділянку загальною rшощею 1 1 КВ.м, З них 

обслуговування жилого будинку та господарських будівель та 

особистого селянського господарства, по .гоголя,32; 23 lкв.М для 
2.68. Г ажалі Олександру Георгійовичу> проживаючому по 

9емельну ділянку rшощею 1000кв.М д;rя будівництва 

та обслуговування жилого . і господарських будівель по 
2.69. Бенд:ик -'вер1янів;U, проживаючій по вул.Осипова,15, 

земельну дшянку загальною rшощею 825 кв.м., з них 500 КВ.М, В тому числі 
20кв.М - землі обмеженого використання - інженерний коридор мереж 

електропередач для обслуговування жилого будИнку і господарських БУДІВель 
та 325 кв.м. для особистого селянського господарства, по 

вул.Осиnова,l5~ 
Жукову Волqдимиру 

і·. . 
проживаючому по 

земельну ДlJIЯJ:{Кy загальною .М., з них 

500кв.М для обслуговування жилого будинку і господарських будівель та 
279кв.м. для особистого сеJЩНСЬКОГО господарства, в тому числі 11 КВ.М 
- землі обмеженого використання - інженерний коридор лінй 
електропер_~дач, по вул. Осипова, 15; 

Вадиму Федоровичу, проживаючому по 

земельну ділянку загальНQЮ 404кв.м, з них 400кв.М для 
обслуговування жилого будинкУ і господарських будівель та 4кв.М для 
особистого селянського господарства по вул.Боженка,зЗ-а~ 

2. Грабовській Аллі Владиславівні, проживаючій по 
земельну ДlJIЯJ:{Кy площею 910кв.м, для 

обслуговування ЯU1Лого будинку та господарських будівель по 

вул. Старотроїцькій, 124; 
2. Воробйовій Олені ЄвгеніВні, прожи:ваючlИ в м .Києві по 

земельну ділянку rшощею 247кв.М, для 

обслуговування жилого будинку та господарських будівель по вул. l-a~ 
2.74. Скоблику Миколі., Григоровичу, проживаючому по 

земельну площею 89Зкв.М. для обслуговування 
жилого будинку і господарських будівель по вул.Коцюби:н:ського,9; 

2.7 5, пінчук Aкyffiнi Никонівні, проживаючій по 
земельну дшянку площею 300кв.м, в тому числі. 6кв.М - землі обмеженого 
використання інженернИй коридор Л1Нll електропередач, для 

ЯU1Лого будинку і господарських будівель" по вул.гоголя,54; 
Типп<Овець Вірі lвaнiвн.j, прожИваючій по 

земельну загальною площею 287 кв.м. ведення особистого 
селянського господарства r:ro вул.Боженка,16~ 

2.77. Медянській Ірині Геннадіївні, в М.Світловодськ по 
ДlJIЯJ:{Кy площею 1 ООО КВ.м. будівництва і 

обслуговування жилого та господарських буді.вель по 

вул.П.Чубинського,2; 
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2 8. Коровіній Олені проживаючій по 

земельну 

будівництва та обслуговування жилого будинку 
шющею І м для 

господарських по 

вул.П. Чубияського,20 ~ 

Колбасинському Григорію 

дшянку rшощею 

"Д~''''Н'-'tJН.ЕL<L коридор мереж 

проживаючому по 

- землі обмеженого 

електропередач, для ведення 

особистого селянського 

80. Кривенко 

земельну Д1JlЯнку площею .' будинку та 

господарських будівель по 

81. Бабичу проживаючому по 
ділянку rшощею 1000кв.М будівництва та обслуговування 

жилого будинку і будівель по пров.Підлісному,8, 
82. Рущинській . Павлівні, . по 

земельну дшянку rшqщею 1000кв.м, в тому числі м - земш 
обмеженого використання hDкенерний коридор мереж 
для будівництва та обслуговування жилого будинку і господарських будівель 
по .. Дорошенка,40; 

Олександру Даниловичу, проживаючому по 

rшощею 1000кв.м, в тому числі 

1 м - зеМЛІ - інженерний коридор мереж ШЮl 

електропередач, будів~а та обслуговування жилого будинку і 
І . 

господарс.~ будівель по вул.Дорошенка,44~ 

~.84) Вшивюній Катерині ІваНівні, прожи:ваючій по 
земельну' загальною. 1036кв.м, в тому числі 1000кв.М. 

для будівництва та обслуговування жилого будинку і господарських будівель та 

кв.м для ведення особистого селянського господарства по вул.ВороБЙова,2; 

2.85. . Миколаївні, проживаючій по 

І 

дшянку 1000кв.М для 

будівництва та обслуговуваІШЯ жилого будинку і по 

вул.П. Чуби.нського,42; 

проживаючому по 2.~6. у додо ву Віктору 
ділянку площею 973 тому числі 144 КВ.м. - землі обмеженого 

коридор мереЖІ електропередач, для 

обслуговування жилого будинку і господарських по вулТоголя,6; 

2.87. МазіЙЧ)'КУ проживаючому по 

1000кв.м будівництва 

та обслуговування жилого господарських по 

пров.М. Драгоманова); 

2.88. 

та 

вул.О.Большеченка,30; 

Віктору Володимировичу, проживаючому по 

земеJThНУ дmян::кy площею 1000кв.М для 
DCU"LПЛ жилого будинку і господарських по 

2.89. ЛеоніДу Васильовичу, LНЛJ",І,_L", по 

земельну дшянку rшощею 

qбслуговування жилого будинку і господарських 
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Ігору проживаючому по 

шющею 659кв.М для 
БУДlВНИQтва та 

ВУЛ.Молодіжній,42; 
жилого господарських по 

2.91. 
Чернігі вської 

З для 

1000кв.м 

будівель та 

будівництва та 

3бкв.М для 

будинку і 

2. 

Миколі Степановичу, проживаючому в М 

земельну ділянку площею 

жилого будинку 1 господарських будівель по 

проживаючому по 

земельну площею 1 О 16кв З них 

та будинку і 

для ведення селянського по 

Наталії Павлівні, npожи:ваючій по 

дшянку загальною 10Збкв.м, з них 1000кв,м для 

обслуговуванНя жилого і . господарських та 

особистого селянського господарства по вул 

Максиму .Миколайовичу, по 

діля:н:ку 351кв.М для обслуговування жилого 
будівель по БожеІШа,6; 

Яровому ВіКТоровичу, 

земельну 719кв.м, в 

по 

числі 41кв.М -
земЛІ використання інженерний 

для обслуговування жилого будинку і 

l' , 
Короmo Валерію Михайловичу, проживаючому по 

земельну Д1ЛЯНКУ загальною площею 1 з них 

1 будіВНИIlтва та жилого І господарських 

та 20бкв.М для особистого селянського господарства по 

npоживаюч.іЙ по 

rulOщею для обслуговування жилого будинку 

будівель по вул.КотоВського,12; 
298. Бицюрі Гриrорію ІІрожи:ваючому по 
земельну ділянку 1 ООО КВ.м ДЛЯ . 

жилого будинку та господарських будівель по вул. 
2.99. Дудці Наталії Володимирівні, npоживаючій по 

ділянку площею 416кв.м, в тому. :исл~ землі обмеженого 
- інженерний коридор мереЖ1 електропередач, 

і господарських будівель по вул. Осипова,5б; 

2.100. Сергіївні, npоживаючШ по 
для ЖИЛОГО будинку 

проживаючій по 
площею 830кв.м для обслуговування жилого 
по вул J.гонти, 1 О; 

земельну 

1 господарських 
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Кулішу Костянтину Григоровичу, проживаючому по 

земельну загальною площею 1769 КВ.м, в тому 
числі 1 ООО з ЮІХ 106 КВ.м землі обмеженого використання _ 
коридор мережі лінії електропередачі, для обслуговування жилого будинку і 
господарських будівель та 769 КВ.м для ведення особистого селянського 
господарства по . Боженка,3 7; 

2.1 03. Половко Ларисі Андріївні, проживаючій по 
земельну площею 1000кв.М для будівництва та обслуговування 

жилого будинку і господарсьКих будівель по вул.П.Чубинського,3З; 
2.104. Сергію Олеговичу, проживаючому по 

земеJThНУ діляю<у площею 1000кв.М для 
будівництва та обслуговування ЯО!Пого будинку і господарських 
вул.Д.Русановича,7 ; 

по 

2.1 . Коваленко Валентmri Іванівні, тимчасово не зареєстрованій, 
земельну rmощею 1 O~~Кв.M для будівництва та обслуговування жилого 
будинку і господарських будІвель по вул.в.Конощенка,5; 

2.106. Федоренку Анатолію. Миколайовичу, проживаючому по 
земельну ділянку rmощею 1 ООО КВ в тому числі 

101 КВ.м. - землі обмеженого використання - інженерний коридор мережі лінй 
електропередачі, для будівництва та обслуговування жилого будинку і 
господарських будівеJTh по вул.П.Дороmенка,48; 

2.107. Васькевич Наталії Іванівні, проживаючш по 
зем.еJThНУ ділянку площею 1 ООО кв м для 

ЯО!Пого. будинку і господарських будівель по будівництва та обслуговування 

вул. Д. PYCaнQB ич а, 16; 
QlQ.8J Мисів Христині проживаючій по 

земельну J.,U.IUU: •.• , загальною 1068 КВ.м, в тому чисЛІ 1 ООО 
КВ.м. для 

будівель та 68 КВ.М. 
та об~луговування жилого будинку і господарських 

для ведёння. особистого селянського господарства по 

Михайлу ~овичу, прож.и:ваючому в с.Красилівка по 

земельну ділянку загальною площею 1063 КВ.М, в тому числі 
1000 КВ.М. для будівющтва та обслуговування жилого будинку і господарських 

будівель та КВ.м. для ведення особистого селянського господарства по 

15/2~ 
Барановському Анатолію Таназьовичу, проживаючому по 

земельну ділянку заГальною rmощею 1150 в 
тому чисш 1000 КВ.м. Д)ІЯ будівництва та жилого будинку 1 

господарських та 150 КВ.М. для особистого селянського 

господарства по вул.Росяній,7; 
2.111. Ковальчуку Івану Володимировичу, проживаючому по 

земельну . шющею 1000 КВ.М 

та обслуговування жилого будинку і господарських будівель по 
вул.В.Конощенка,l О; 

2.112. Шпаку Дмитру Олександровичу, проживаючому по 

площею 1 ООО кв.М для 
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будівництва та обслуговування: жилого будинку і господарських будівель по 

,Єдностї,9, 

2,11 З, Олександру 

земельну дшянку 

Миколайовичу , 
1000 КВ.М 

по 

обслуговування 

жилого будинку і 

2.114 
по вул.гоголя,3ЗI1, 

проживаючій по 

ІШощею кв,м для обслуговування жилого 

будівель по вул. І-го ТравНЯ,З-а; 

Катерині Семенівні, по 

зе~~льну площею 1 
особистого селянського господарства по вул 

сумісну власність земельш ДІЛЯнки 

'Олексіївні, по 

. тимчасово не зареєстрованій, земельну ділянку 
594кв.м. обслуговування жилого будинку та 

по вул,Короленка,7~ 

З. Молчан Максиму та 

Молчан Івану Юрійовичу, 

загальною площею 81 

, Йосипівні, 
проживаюtfИМ по 

з них 107кв.М - землі 

земельну 

використання 

обслуговування ~лого коридор 

господарських 

Шевчук Марії 
по 

з них lОООкв.М 

та 70кв,м для 

та Іраїді Романівні, 

земельну загальною 

обслуговування жилого будинку та 

особистого селянського господарства по 

вул.Фурманова,б; , . 
3.4. Василенко Тамарї" Миколаївні, ВасИ5UO Костянтиновичу 

та Артему по 

площею 600кв.м обслуговування жилого будинку і господарських 
,Яблуневій,8; ! О, 

Галицькому Владиславу Миколайовичу, проживаючому по 

Володимировичу, та Скидану 

проживаю чому в с,Дідківщ Ч;уднівскього району Житомирської 

земельну 

ІШощею 

для ведення товарного ~"~j'D~.O~'" 

га ріллі - N279, відповідно до схеми 
"Нова Україна" на зе~ельні частки (паї). 

колекrивної власноСТІ 

громадянам: 

4.1. Бєляєвій Любові 
С.Зазим'я району, 

земельНІ ДІЛЯНКИ ведення товарного 

відповідно до схеми поділу земель 
Україна" на земельні частки (паї), 

прожи:ваючій по 

ділянку О 

в 

га ріллі - N298; 
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4.2. Биковій Наталії Федорівні, проживаючій по в 

с.Погреби Броварського району, земельну ділянку площею 0,6386 га ріллі -
N2103; 

4.3. Ващенко Аллі Олександрівні, проживаючій по 
в С.3азим'я Броварського району, земельну ділянку площею 0,5929 га ріллі -

N228 ; 
4.4. Ващенко Наталії Григорівні, прожи:ваючій по 

в С.3азим'я Броварського району, земельну ділянку площею 0,5929 га рІЛЛІ 
N296; 

4.5. Ващенку Оле~с(Щдру, :В~~иль6вичу, проживаючому по 
вул.Кірова,37 в с.Зазим'я Броварського·' району, земельну ділянку площею 
0,5929 га ріллі - N21; 

4.6. Галицькому Миколі Григоровичу, пр ОЖИl3аючому по 

в с.ЗазиМ'я Броварського району, земельну ділянку площею 

0,5929 га ріллі - N260; 
4.7. Глаговському Петру Степановичу, проживаючому по 

в С.Зазим'я Броварського району, земельну ДІлянку площею 

0,6072 га ріллі - N2 97; 
4.8. Грабовій Марії Костянтинівні, проживаючій по 

в С.3азим' я Броварського району, земельну ділянку площею 0,5929 га ріллі -
No64' - , 

4.9, ЄрмеlЩевій Галині Олександрівні, проживаючій по 
в С.3азим'я Броварського району, земельцу ділянку площею 0,5929 га 

ріллі - N230; , 
4.10. 3аг:урі Віктору Григоровичу, проживаючому по в 

С.3азим' я Броварського району, земельну ділянку загальною площею 1,2361 га, 
в тому числі 0,6431 га рілліN}! 70 та 0,5930 га ріллі - N24; 

4.11. Загурі Ользі Федорівні, проживаючій по 
с.3азим'я Броварського району, земельну ділянку ruющею 0,5929 га ріллі - N23; 

в 

4.12. Карсим Ользі Степанівні, прожи:ваючій по в 
С.Зазим'я Броварського району, земельну ділянку площею 0,6072 га ріллі - N275; 

4.13. Ковалевській Раїсі Костянтинівні, проживаючlИ по 
в с.Зазим'я Броварського району, земельну ділянку площею 

0,5929 га ріллі - N226; 
4.14. Мазуру Антону Мартиновичу, проживаючому по 

в С.Зазим'я Броварського району, земельну ділянку площею 0,5930 га ріллі -
N234; 

Найді Анатолію Олександровичу, проживаючій по 4.15. 
в С.Зазим'я Броварського району, земельну Д1ЛЯнку площею 

0,5930 га ріллі - N256; І . 

4.16. Троценко Ользі Василівні, прожи:ваюЧ1Й по 
С.3азим'я Броварського району, земельну ділянку площею 0,5929 га ріллі.- N229; 

4.17. Радченко Олександрі Трохимівні, проживаюЧ1Й по 
в с.3азим'я Броварського району, земельну ділянку площею 

в 

0,5930 га ріллі - .N~Й7; 
4.18 Рижій Одарці Петрівні, проживаючій по в 

С.3азим'я Броварського району, земельну ділянку площею 0,6189 га ріллі N~ 49; 
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4.19. Степаненку Олександру IвaнoBWIy, проживаючому по 

. в М.Києві, земельну ділянку площею 0,5929 га ріJШі NQ 94; 
4.20. Троценку Григорію Павловичу, проживаючому по вул.Щорса,25 

земельну ділянку площею 0,5930 га ріллі - N2 91 ~ 
4.21. Холодюк ніні Володимирівні, ПРОЖJffiаючій по 

в с.Зазим'я Броварського району, земельну ділянку площею 0,6432 ріллі 
NQ 102; 

4.22. Яковенку Володимиру Гриторовичу, проживаючому по 

в с.Зазим'я Броварського району, земельну ДІлянку площею 

0,5930 га ріллі - N225; 
4.23. Яременку Миколі Карповичу, пр ожив аю чі й по в 

с.Зазим'я Броварського району, земельну ділянку площею 0,5929 га ріллі - N~63 ; 
4.24. Ярошу Сергію Івановичу, проживаючій по в 

с.Зазим'я Броварського району, земельну діля:нку r,rлощею 0,5928 га рімї N2 76; 
4.25. Яковенко Марїі Василівні, проживаючій по в 

С.Зазим'я Броварського району, земельну ділянку площею 0,6462 га piJUIi - N281; 
4.26. Швидак Ганні Петрівні, проживаючій по 

в М.Києві, земельну ділянку ruющею 0,3215 га ріллі - N280; 
4.27. Галицькому .. Гриторію Васильовичу, проживаючому по 

в с.Зазим'Я 'Броварського району, земельну ДІЛЯнку площею 
0,5928 га ріллі - N216; 

4.28. Жижкун Софії Опанасівні, проживаючrn по в 

С.Зазим'я Броварського району, земельну ділянку rшощею 0,5929 га ріллі - N231; 
4.29. Бабакіній ЗО,ї Іванівні, проживаючій по в С.Зазим'я 

Броварського району, земельну ділянку площею 0,6432 га ріллі N2 41; 
4.30. Галицькому,,; Валерію Григоровичу, проживаючому по 

в с.Зази::м'я Броварського району, земельну ділянку площею 

0,5929 га ріллі - N2 59; 
4.31. Карсиму Валерію Григоровичу, прожи:ваючому по в 

с.Зазим'я Броварського району, земельну ділянку rшощею 0,3216 га ріллі - N280; 
4.32. Галицькій Ганні Іванівні, проживаючій по в 

С.Зазим'я Броварського району, земельну ділянку rшощею 0,5929 га ріллі - N292; 
4.33. Гашщькому Василю Тимофійовичу, проживаючому по 

в С.Зазим'я Броварського району, земельну ДІЛЯНКУ площею 

0,5930 га ріллі - N293. 

5. Надати в оренду терміном на 1 рІК ІЗ земель міської ради земельНІ 

ДU1ЯНКИ наступним громадянам: 

5.1. Бессарабовій Емілії Павлівні, 
земельну дшянку 

обслуговування збірно-розбірного металевого ганажу 
районі розміщеЮІЯ буд N217-б; 

пр оживаючій по 

площею 32кв.М. ДЛЯ 

по вул.Грyruевського в 

5.2. Мельник Галині Антонівні, проживаючій по 
КEJ8, земельну ділянку площею 26 КВ.М. дЛЯ обслуговування збірно
розбірного металевого гаражу по вул.М.Лагунової в районі розміщення буд 

NsЙО. 

/. 
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6. Надати дозвіл на витотовлення технічної документаці! 

по оформленюо права користування земельними ділянками громадянам: 

6.1. Шишита Петру Івановичу, проживаючому по 
для встановлення збірно-розбірного металевого гаражу по вул 

Грушевського в районі розміщення буд N23-a~ 
6.2. Бобку Руслану Володимировичу, проживаючому по 

для встановлення збірно-розбірноrо металевого гаражу по 

вул.грушевського в районі розміщення буд NsП. 

. 7. Надати доз~іл,на ,~~отовлеЩ\El'технічної ДOK~eнтaцiї по передачі у 
власНІСТЬ земельних ДU1ЯНОК для ведеЮІЯ товарного сшьськогосподарського 

виробництва, відповідно до схеми поділу земель колективної власності КСП 

"Нова Україна" на земельні частки (паї), громадянам: 
7.1. Гордійчуку Ігору Володимировичу, проживаючому по 

земельну ділянку N2 191 - ріллі та N2 6 - сіножатгj; 

7.2. Федоровій Ользі Федорівні, проживаючій по 

земельну ділянку N~ 190 - ріллі та N~ 7 - сіножатгі 

. 
8. Внести зміІ-Ш до рішень Броварської міської ради: 
8.1. від 20.07.2006р, N2 59-06-05 !ІПро передачу земельних ділянок ... ", в 

п.2.4, відносно громадян Яворської В.О. та Бич:ковської О.А., після слів 
11 543" !І б , . . КВ.м .. ' вставити слова ., . для ведення осо истого селянського 

11 • 

( 

господарства ... , даю по тексту. 
8.2. від 08.09.05 NQ 78,2-37-04 "Про передачу земельних ділянок ... ", в п.1.20" 

відносно У додової Віри Миколalвни, відмінити в зв'язку з й смертю; 
8.3. від 20.07.06 N2 59-06-05 "Про передачу земельних ділянок ... ", в 

п.l,41., відносно Незам:зй Миколи Пишmовича, слова 11 ••. 3КВ.м ... " замінити 
словами 11 •• , 74кв.М.,. 11 

9. Попередити громадян зазначених в п.п.2,3,4 даного рішення про 
необхідність витотовлення державних актів на право. власності на землю. 

10. Попередити громадян зазначених в П.5 даного рішення про 
необхідність укладення в місячний термін до 3.0.09.06 договорів оренди землі, 
у випадку неоформлення договорів оренди землі міська рада буде розглядати 
питання про припинення права користування землею. 

11. Контроль за виконанням даного рlШення покласти на заступника 

міського голови Возняка С.М.'! 

Міський голова 
В,О,Автоненко 

м,Бровари 

В , « " 2006 року 
ІД с 

N2 ~9- о{- (},_3~ ___ _ 
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