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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИ,ЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про передачу земельних ділянок у власність громадян та 

внесення змін до рішень Броварської міської ради 

Розглянувши подання земельного відділу від 11.09,06 .M~ 2201 щодо 
• ,. • 6 

передач! земельних ДlЛЯнок у власНІСТЬ громадян та внесення змІН до рШlень 

Броварської міської ради, а також, враховуючи те, що земельНІ ДІЛЯНКИ 

знаходяться в користуваюri громадян і законність їх 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 України, п. 12 Перехідних ІЮложень Земельного кодексу 
України, Постанови Кабінету MjHicтpiв Украіни від 11.04.02 И2 502 "Про 
затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, яю перебувають у 

власності громадян і юридичних осіб", п. "34" СТ.26 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні" та враховуючи погодження загальних зборів 

власників земельних та майнових паїв сіл: Погреби, Зазим"я, Троєщина та 
м.Бровари (працівників бувшого КСП ,,нова Україна") - протокол И2 1 від 
26,02.05, та пропозиції постійної комісії з питань розвитку та благоустрою 

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

рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Передати у власність земельні ділянки громадянам: 
, Лисюк Таїсії Іванівні, проживаючій пр 

земельну ділянку загальною площею 1301 КВ.м, в тому числі 1000 КВ .. м для 

обслуговування жилого будинку та господарських будівель та 301 кв.м. для 

ведення особистого селянського господарства по пров.Деснянському,8; 

1.2. Алаторських Ірині Василівні, проживаючій по 

земельну ділянку площею 1000 кв,м. для будівництва та обслуговування 
жилого будинку та господарських будівель по вул.СпортивніЙ,3; 

1.3. Алаторських Олексію Валерійовичу, проживаючому по 

земельну ділянку площею 1000 КВ.м для будівництва та 
обслуговування 

вул. Спортивній, І ; 
жилого будинку та господарських будівель по 

1.4. Мушинській Вікторії Дмитрівні, проживаючій по 
земельну ділянку площею 1000кв.М. для будівництва та обслуговування жилого 

будинку та господарських будівель по вул.Підлісній,28; 

1.5. Кірсанову Володимиру Володимировичу, проживаючому по 

та обслуговування 

вул.Єдності,45 ; 
І .6. Багмуту 

земельну ділянку площею 1000кв.М. для будівництва 

жилого бу динку та господарських будівель по 

Роману Сергійовичу, проживаючому по 

земельну дшянку площею 1000 кв.м для 
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будівництва та обслуговування жилого будинку та господарських будівель та 

по вул.В.Симоненка,41; 
1 .7. CyxeНJ<)' 

та обслуговування 

вул.В.Симоненка,87; 

Васиmo Олександровичу, проживаючому по 

земельну ділянку площею 1 ООО КВ.м. для будівництва 
жилого будинку та господарських будівель по 

] .8. Сороколіт Світлані Григорівні, проживаючій по 

для земельну д1лянку площею 1 ООО кв.м. 

будівництва та обслуговування жилого будинку та господарських будівель по 
вул.П.Чубинського,1 О; 

1.9. Дворніку Андрію Валерійовичу, прожи:ваючому по 

земельну дшянку ШlОщею 1000кв.М для 

будівництва та обслуговування жилого будинку і господарських будівель по 

вул.В.С~uмоненка,37 ; 
('Т.l О) Бартош Ользі Максимівні, проживаючій по 

земельну ділянку площею 1169 КВ.м., в тому числі 1000 КВ.м для 

будівництва та обслуговування жилого будинку та господарських будівель та 
169 КВ.м. для ведення особистого селянського господарства по 

вул.Кутузова,116; 
1.11. Леснянській Олені Володимирівні, проживаючій по 

земельну ділянку площею 1 ООО КВ.м для будівництва 

обслуговування жилого будинку і господарських будівель по ВУЛ.Єдності,l; 

1 .12. Бушовській Ніні Миколаївні, проживаючій по 

земельну д1лянку площею 1000кв.М. для будівництва та обслуговування 

жилого будинку і господарських будівель по вул.Дорошенка,8; 

] 13. Тригубу Олексію Федоровичу, проживаючому в м.Бориспіль по 

земельну ділянку площею 1000кв.М для будівництва та 

обслуговування жилого будинку і господарських будівель по вул.Дорошенка,38; 

1.14. Мінченко Марії Яківні, проживаючій по 
земельну ділянку площею 1000кв.М для будівництва та обслуговування 

жилого будинку і господарських будівель по вул. Спортивній, 15; 
] .15 Рухницькій Олені Яківні, проживаючій по 

земельну ділянку площею 537 кв.М. для будівництва обслуговування жи;,_;о 

будинку і господарських будівель по вул.Б.ХмельНицького,42; 

1.16. Батраку Миколі Миколайовичу, проживаючому по 

та обслуговування 

земельну дшянку площею 1000кв.м. для будівництва 

жилого будинку господарських будівель по 

вул. О .J:)~шеченка,26; 

1.17. Савченко Пелагії Степанівні, проживаючlИ по 
земельну ділянку загальною площею 1188 кв.м, в тому числі 1 ООО КВ.м, З них 
137 кв.М. - землі обмеженого використання - інженерний коридор мережі лінії 

електропередачі, для будівництва та обслуговування жилого будинку і 

господарських будівель та 188 КВ .. м для ведення особистого селянського 
господаj).Q'В({ по вул.Єдності,7; 

'J .18,\ Рябку Володимиру Вікторовичу, проживаючому по 
земельну д1лянку загальною площею 1017КE.M., 

в тому числі 1000 кв.м. для будівництва та обслуговування жилого будинку і 
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господарських та 17 КВ .. М ведення селянського 

.Абри косовій,3 О; 

МШколі про~шочому по 

ділянку загальною площею 1000 КВ.М., будівництва та 

обслуговування жилого будинку і господарських будівель по .АбрикосовіЙ,8; 

1.20. Хіцкову Олександру Васильовичу, прожившочому 

земельну площею 1 ООО КВ.М., 
жилого по та 

вул.ЗірковіЙ 

1 1. Юрію прожившочому в М.КШи по 

земеJThНУ площею 1 ООО КВ.М, будівництва 

та обслуговування жилого будинку і господарсьКИХ будівель по вул.Єдності,!l; 
1.22 Миколі Івановичу, про~шочому по 

площею 1 ООО КВ 

будівництва та обслуговування жилого 1 господарських по 

вул. О. Большеченка,24; 

1.23. Андрію Андрійовичу, проживаючому по 

земельну дшянку 1000кв.М. 

ЖИЛОГО будинку і будівель по 

будівництва та обслуговування 

.В.Симоненка,39; 

1.24. Володимиру проживаючому по 

земельну дшяику площею 1 ООО кв.М. для 

будівництва та обслуговування жилого господарських по 

Миколі Григоровичу > прожиишочому по 

площею 101 З кв.М, 
в тому чисЛІ 1000 КВ.М ЖИЛОГО 1 

господарських 

господарства по 

земельну 

будівництва та 

та 13 кв.М. особистого селянського 

1.26. Кравченку Миколі Миколайовичу, 

земельну дmянку 

про~шочому 

1000 КВ.М. 

по 

будівництва та 

вул.Ду~ка,~О; 

DLННІЛ жилого будинку і господарських будівель по 

(1.~J) Берману Григоровичу, про~аючому по 

І 624кв.М, В тому земельну загальною 

rrnсЛl 1000 КВ.М. для жилого 1 господарських будівель, 
в числі 26 КВ.М - землі обмеженого використання інженерний коридор 

електропередач і 1 КВ.М. - зеМЛІ' сумісно'і власності з 
г.в. та 624 кв.м ведення особистого господарства 

по .РадистіВ,8; 
1.28. Міськевичу 

і обслуговування 

вул.Д.Русановича,6; 
1 Морозенко 

дmянку 

і господарських 

Володимировичу , 
дmянку 

жилого будинку і 

проживаючій по 

проживаючому по 

1000 КВ.М. 

будівель по 

КВ.М для обслуговування жилого 

по пров.УЛЬЯНОВИХ,5; 
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господарських будівель та 17 КВ .. М для ведеffiIЯ 
господарства по вул.АбрикосовіЙ,30; 

особистого 

1.19. Палапооку Миколі Івановичу, проживаючому по 

селянського 

земельну ділянку загальною площею 1000 КВ.М., для будівництва та 
обслуговування жилого будинку і господарських будівель по вул.АбрикосовіЙ,8; 

1.20. Хіцкову Олександру Васильовичу, проживаючому по 

земельну ділянку шющею 1 ООО КВ.М., для будівництва 
та обслуговування жилого будинку і господарських будівель по 

вул .ЗірковіЙ,5; 

1.21. Бойку Юрію Миколайовичу, проживаючому в М.Київ по 

земельну ділянку площею 1 ООО КВ. м, для будівництва 
та обслуговування жилого будинку і господарсь:ких будівель по вул. Єдності, 11; 

1.22. Брожику Миколі Івановичу, проживаючому по 

кв.20, земельну ділянку площею 1 ООО КВ.М, дЛЯ 

будівництва та обслуговування жилого будинку і господарських будівель по 

вул. О .Большеченка,24; 

1.23. МироНЦІО Андрію Андрійовичу, проживаючому по 
земельну ділянку площею 1000кв.м. для будівництва та обслуговування 

жилого будинку і господарських будівель по вул.В.Симоненка,39; 

1.24. Грю-по Володимиру Михайловичу, проживаючому по 

земельну дшянку площею 1 ООО КВ.М. для 

будівництва та обслуговування жилого будинку і господарських будівель по 

вул.Д.Ру~~c:tновича,5 ; 
-(1.25 .. ') Руссу Миколі Григоровичу, прожи::ваючому по 

. земельну ділянку ~агальною площею 1013 кв.М, 
в тому числі 1 ООО кв.М для будівництва та обслуговування жилого будинку і 

господарських будівель та 13 кв.М. для ведеffiIЯ особистого селянського 
господарства по вул.О.Большеченка,6; 

1.26. Кравченку Миколі Миколайовичу, проживаючому по 

земельну дшянку площею 1 ООО КВ.М. для 

будівництва та обслуговування жилого будинку і господарських будівель по 

вул.Ду~ка,60; 

(1:~J) Берману Олександру Григоровичу, проживаючому по 
земельну ділянку загальною площею 1624кв.м, в тому 

числі 1 ООО КВ.М. для обслуговування жилого будинку і господарських будівель, 

в тому числі 26 КВ.М - землі обмеженого використання - інженерний коридор 

мережі лінії електропередач і 133 КВ.М. - землі спільної сумісної влаСНОСlі з 

гр.Іванюком г.В. та 624 КВ.М для ведення особистого селянського господарства 
по вул.Радис1ів,8; 

1.28. Міськевичу Віктору Володимировичу, проживаючому по 

земельну дшянку площею 1000 КВ.М. для 

будівництва і обслуговування жилого будинку і господарських будівель по 

вул.Д.Русановича,6; 

1.29. Морозенко Ганні Василівні, проживаючій по 
земельну ділянку площею 792 КВ.М для обслуговування жилого 

будинку і господарських будівель по пров.Ульянових,5; 
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1.30. Мамай Наталії Андріївні, проживаючій по 

земельну ділянку площею 845 кв.М для обслуговування 

Ж1Шого будинку і господарських будівель по вул.Петровського,62; 

1.31. Науменко Людмилі Вікторівні, про~ваючій по 
земельну ділянку площею 439 кв.М для обслуговування жилого будинку і 

господаJl~ будівель по вул.Тополиній,}; 
; 1.32. Іваницькому Олександру Петровичу, проживаючому в М.Київ по 

земельну ділянку загальною площею 415 КВ.М. в тому 
числі 240 КВ.М, з них 54 кв.м - землі обмеженого використання інженерний 

коридор мережі ІОНІЇ електропередачі, для обслуговування ЖШ10ГО будинку і 

господарських будівель та 174 кв.М. для ведення особистого селянського 

господарства, по вул.Леніна,120; 

1.33. Ларіоновій Людмилі Петрівні, проживаючій по 

земельну дmянку площею 598 кв.М, в тому числі 36 кв.м - землі обмеженого 

використання - інженерний коридор мережі лінії електропередачі, для 

обслуговування жилого будинку та господарських будівель по вул.П.Могили,9: 

1.34. Васюку Миколі Никоновичу, проживаючому по 

земельну ділянку площею 722 кв.М для обслуговування жилого будинку і 

господарських будівель по вул.Коккінакі,34; 

1.35. Шевченко Валентині Михайлівні, проживаючій по 
земельну ділянку загальною площею 723 кв.М для обслуговування жилого 

будинку та господарських будівель по вул.гальбича,4; 

1.36. ЗеЛЬТМaIffi Людмилі Василівні, пр о жив аючш по 

земельну.ділянку площею 568 кв.М, для обслуговування 
жилого будинку та господарськиХ будівель по вул.Петровського,34-а; 

1.37. Дорошенку Івану Григоровичу, проживаючому по 
земельну ділянку площею 602 кв.М для будівництва та обслуговування жилого 
будинку і господарських будівель по вул.Січневій,8; 

1.38. Черненку Михайлу Федоровичу, проживаючому по 

земельну ділянку площею 881 ,КВ.М, в тому числі 24 кв.М. -
земЛ1 обмеженого використання інженерний коридор мережі шнн 
електропередачі, для обслуговування жилого будинку і господарських 

будівель по вул.РадгоспніЙ,43; 
1.39. Мартовому Валентину Васильовичу, проживаючому по 

земельну ділянку площею 395 кв.М, в тому числі 6 кв.М - землі 

спільної СУМІСНОЇ власності з гр .. Березкою 0.1., для обслуговування жилого 
будинку і господарських будівель по вул.Філатов~ 1 О; 

1.40. Бовтрук Надії Ігнатівні, проживаючlИ по 

земельну ділянку загальною площею 500 КВ.М - для обслуговування жилого 
будинку і господарських будівель по вул. Старотр о їцькі й, 13; 

1.41. Муха Анатолію Юхимовичу, проживаючому по 

земельну ділянку площею 1000кв.м, в тому числі 86 кв.М. - землі 
обмеженого використання - інженерний коридор мережі лінії електропередачі -
для будівництва та обслуговування жилого будинку і господарських будівель 

по вул.Дорошенка,30; 

З, ч 
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1.42. Щербаковій Раїсі Олексіївні, проживаючій по 

земельну ділянку площею ІОООкв.М для будівництва та 

обслуговування жилого буди:нку і господарських будівель по вул.Єдності,33; 

1.43. Перебийнісу Володимиру Миколайовичу, проживаючому по 

земельну ділянку загальною площею 631 кв.М, в тому 
числі 500 кв .. М для обслуговування жилого будИН1<)' і господарських будівель, з 

них 42 кв.М - землі обмеженого використання - інженерний коридор мережі 

лінії електропередачі, та 131 кв .. М для ведення особистого селянського 
господарств.а по пров.Партизанському,7; , 

1.44" Заяц Наталії ~гopiBHi, проживаючій по 
земельну ділянку площею 22 кв.М - землі обмеженого використання -
інженерний коридор мережі лінії електропередачі, для ведеffiiЯ особистого 

селянського господарства, з них 14кв.М - землі обмеженого використання -
інженерний коридор мережі ліній електропередач, по вул.Островського,42; 

1.45. Ковальчук Ларисі Олексіївні, пр ожив аюч lИ по 

земельну ділянку площею 887 кв.М для обслуговування 
жилого будинку і господарських будівель по вул.Маяковського,І8-а; 

1.46. Хвалько Валентині Іванівні, проживаючій по 
земельну ділянку площею 264 кв.М для обслуговування жилого будинку 

господарських будівель по вул.МосковськіЙ,31; 

1.47. Паламарчуку Олегу Віталійовичу, проживаючому по 
земельну ділянку площею 318 кв.М, в тому числі 52 кв .. М - землі спільної 

сумісної власності з гр .. Паламарчуком І.В. для обслуговування жилого 

будинку і!:Qсподарських будівель по вул.глін:ки,31; 

1.48. Косолап Антоніні Йосипівні, проживаючш в М.Київ по 
земельну дUIЯНКy загальною площею 

1241 кв.М, в тому числі 1 ООО кв .. М для будівництва та обслуговування жилого 

будинку і господарських будівель та 241 кв.М для ведення особистого 

сеЛЯНСЬІ:~.о.~:9-.[осподарства по ВУЛ.Кутузова, 7; 
).49. Мгеладзе Зії Давидовичу, проживаючому в С.Рожівка по 

земельну ділянку площею 63 кв.М, для ведення особистого 

селянського господарства по' вул.Маяковського,46; 
1 50 ) Мельниченко Вірі Петрівні, проживаючій по 

земельну ділянку загальною площею 1015 кв.М, в тому числі 1000 кв .. М для 

обслуговування жилого будинку і господарських будівель та 15 кв.М. для 

ведення особистого селянського господарства по вУл.Кyryзова,64; 
] .51. Слизюк Марії Захарівні, проживаючій в с.Русанів Броварського 

району по земельну ділянь.)' площею 1 ООО кв.М для будівництва 
та обслуговування жилого будинку і господарських будівель, з них 106кв.М -
землі обмеженого використання інженерний коридор мерею ліній 

електропередач, по вул.Дорошенка, 16; 
1.52. Панчен.ку Олексію Івановичу, проживаючому по 

земельну ділянку площею 999 кв.м, для 

будівництва та обслуговування жилого будинку і господарських будівель по 

вул.П. Чубинського,4; 
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1.53. Фесику Миколі Кириловичу, проживаючому в 

С.РОЖlШ по земельну дiлJщку площею 1 ООО КВ.м, для 

бу ДJвництва та 

вул.Єдності,35; 

обслутовування жилого будинку і господарських будівель по 

1.54. Кобі Миколі Григоровичу, проживаючому по , 
земельну ділянку площею 942 КВ.м, для будівництва та 

обслуговування ЖШ10ГО будинку господарських будівель по 

вул.Сонячній,16-а; 

1.55. КОС1Юк Любові Олександрівні, проживаючій по 
земельну ділянку rmощею 1 ООО КВ.м, для будівництва та обслутовування 

жилого Q,~инку і господарських будівель по пров.П.Чубинського,6; 
(ж'1."S6. Петюлевичу Валерію Ангоновичу, проживаючому по 

земельну дШянку загальною rmощею 1430 КВ.м., в 
тому числі 935 КВ.М, для будівництва та обслуіовування жилого будинку і 
господарських будівель та 430 КВ.м. для ведення особистого селянського 

господарства по вул.Електрик:ів,2; 

1.57. Астафуровій Наталії Сергіївні, проживаючій по 
земельну ділянку площею 1 ООО КВ.м, для будшmщrва та обслуговування 

жилого будинку j господарських будівель по вул .. Єдності,43. 

2 Передати в спільну сумісну власність земельні ділянки громадянам: 
2.1. Карлашу Миколі Олександровичу та Карлат Катерині 

Олександрівні, проживаючим по земеJThНУ ділянку площею 

985 кв.м. для ведення особистого селянського господарства по вул.Кірова,23, 
2.2. Руденку Миколі Анатолійовичу, Руденко Оксані Іванівні, Руденко 

Наталії Миколаївні та Руденко Вікторії Миколаївні, проживаючим по 

земельну ділянку площею 638 КВ.м. для обслутовування 
жилого будинку та господарських будівель по вул.Чкалова,9; 

2.3. Красножон Ніні Григорівні, Красножону Сергію Васильовичу та 

Красножон Ользі Василівні, проживаючим по земельну 

ділянку площею 600 КВ.м. для обслуговування жилого будинку та 

господарських будівель по вул.Чкалова,9. / 
. . 

3. Передати у власНіСТЬ земельН1 дшянки для ведення товарного 

СLЛьськогосподарського 

колективної влаСНОСll 

громадянам: 

виробництва, відповідно до схеми поділу земель 

КСП "Нова Україна" на земельН1 частки (паї), 

3. 1. IIlмaТЬKo Олександрі Іванівні, проживаючій по 

С.Зазим'я Броварського району, земельну ділян~ площею 0,6432 
NQI0; 

в . . 
га ршm -

3.2. Щиголь Любові Олексіївні, проживаючій по в 

С.Зазим'я Броварського району, земельну ділянку ruющею 0,5929 га рlЛЛl -
N212. і 3 

4. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації по передачі у 
власність земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського 
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вироБІ-Шцтва, відповідно до схеми поділу земель колективної власності КСП 

"Нова Україна" на земельні частки (паї), Гринечко Жанні Миколаївні, 

проживаючій в смт. Коцюбинське Київської області по та 

Домаренко Неллі Миколаївні, проживаючій в м .Києві по 

земельну ділянку N2 72 ріллі. 

5. Змінити цільове призначення земельної ДІЛянки громадянину 

Гарцуєву Дмитру Володимировичу, проживаючому по 

земельну ділянку шющею 726кв.м із земель для ведення особистого 

господарства на землі житлової забудови - для будівющтва та 

жилого будинку та господарських будівель, по вул .. Київській,25-а. 

~~~и зміни до рішень Броварської міської ради: 
6.1. від 20.07.06 NQ 59-06-05 "Про передачу земельних ділянок ... ", 

П.1.42 викласти в наступній редакцн: "Гаврилець Світлані Вікторівні, 

проживаючій по земельну ділянку загальною площею 

1117кв.м, в тому числі 1000кв.М для обслутовування жилого будинку та 

господарських будівель, в тому числі 113кв.М - землі обмеженого використання 

- інженерний коридор мереж комунікацій та 117кВ.М - для ведення особистого 

селянського господарства по вул .. М.Стельмаха,1 "; 
6.2. від 20.07.2006р. NQ 59-06-05 "Про передачу земельн:их 11.ілянок ... ", 

п.1.82, «Легецькому Валентину Івановичу, проживаючому по 

земельну ділянку площею 525 КВ.М. для обслутовування жилого будинку 
та господарських будівель по вул .. Московській,20»; 

6.3. від 31.08.06 NQ 89-07-05 <<Про передачу земельних ділянок у 

власність ... » п 2.14. викласти в наступній редакції: Вакаренку Па.наіду 

Миколайовичу, проживаючому по земельну дшянку 

загальною площею 1012 КВ.М, в тому числі 1000 КВ .. М для будівництва та 

обслутовування жилого будинку і господарських будівель та 12 КВ.м. для 

ведення особистого селянського господарства по вул.О.Большеченка,29; 

6.4. від 20.07.2006р. N2 59-06-05 "Про передачу земельних ділянок ... ", 
п.l.70, викласти в наступній редакції: «Мініну Геннадію Павловичу, 

проживаючому по земельну ділянку площею 563 КВ.М. дЛЯ 

обслутовування жилого будинку та господарських будівель по вул.Щорса,113-

а»; 

6.5. від 31.08.06. N2 89-07-05 «Про передачу земельних ділянок у 
власНІСТЬ ... » в п.2.77, відносно Медянської Ірини Геннадіївни, слова "".по 

. . " замінити словами " .. 11 • 
. , 

6.6. від j 1.08.06. N2 89-07-05 «Про передачу земельних ділянок у 

власmсть ... » в п.2. 57, відносно Павлученко Валентини Зиновіївні, слово 
" ... Зиновіївні ... " замінити словом" ... Зіновіївні ... "; 

6.7. від 31.08.06 N2 89-07-05 «Про передачу земельних ДlЛЯНок у 

власність ... » п 2.112. викласти в наступиш редакції: «Illпаку Дмитру 

Олександровичу, проживаючому по бульв.Незалежності,l О-б кв.І30, земельну 
дшян:ку площею 1 ООО КВ.М, В тому числі 32 КВ .. м - землі обмеженого 

використання - інженерний коридор мережі' ЛlН1Ї електропередачі, дня 
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будівництва та обслуговування жилого будинку і господарських будівель по 
ВУЛ.Єдності,9»; 

6.8 вІД 31.08.06. N2 89-07-05 «Про передачу земельних ділянок у 
власНІСТЬ ... » в п.6.2, відносно Бобка Руслана Володимировича, слова" ... по 

... !І замінити словами !І •.. по .... "; 
6.9. від 31.08.06. N~ 89-07-05 «Про передачу земельних дШянок у 

власність ... » в П.2.] 11, відносно Ковальчука Івана Володимировича, слова 
" ... по вул. .." замінити словами " ... по 

, 

7. Попередити громадян зазначених в п.п.l,2,3 даного Р1Шення про 
необхідність виготовлення державних актів на право влаСНОС11 на земmo. 

8. Контроль за виконанням даного РІшення покласти на заС1)'Пника 
міського голови Возняка С.М. 

Міський голова В. о .Антоненко 

м.Бровари 

Від "2L" '~.f.""-,,Сі....:..:c..Q==--___ 2006 року 
N~ 11 3 • 06- о'; 
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