
БРОВАРСІJКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про передачу земельних ділянок у власність, 
надання в оренду та внесення змін до рішень І 

Броварської міськоі ради 

/3 

Розглянувши подання земельного відділу від 27.02.2007 N!! 634 щодо 
передачі земельних ділянок у власність, надання в оренду та внесення змін до 
рішень Броварської міської ради, а також, врахОВУIОЧИ те, що земельні ділянк" 
знаходяться в користуванні громадян і законність іх 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 положень Земельного кодексу 
України, п. 34 СТ.26 Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в Україні", 
Пистом Державного комітету України по земельних ресурсах від 10.05.05 
Н! 14-22-6/3595 та враховуючи пропозиції постійної комісії з питань розвитку 
та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та 
інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. В зв'язку з втратою оригіналу державного a~ на право приватної 
власності на землю, надати дозвіл на виготовлення дуБЛІкату державного arry 
на право приватної власності на зеМЛIО Супруну Дмитру ІванОВJJЧУ. на земельну 
ділянку площеl0 0,0890 га ДЛЯ об~говування ж.шого будинку та 
ГОсподарських будівель по провул.Онезькии, 14. 

2 В· адянину Рябінчику Віктору Яковичу У продовженні 
. 1Дмовити гром .. . О ею О 0034 га ДJ1JI ведення 
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. 
СЬкому ronoBi AIITOIICIIKY В.О. 

на черг ІУ засіданні Броварської міськоі' РОД" 
еЛЬНIfХ . янок у . 

оо. оо власНІСТЬ, нада .... я в ОРСІІДУ та 
аРСЬКОI МІСЬКОІ радІ!: 

1. Переда у влаС~ість земельні ділянки ГРОМадЯнам: 
І.І.Бондару IОРIЮ Миколайовичу, ПРОЖ.lваIОЧОМУ по 

вул:Грушевського,15-а кв.35, земельну ділянку площею 0,1 ОО 1 га ДІІЯ • 

БУДIВНlfцтва та ~~слуговування жилого будинку і господарських будівсль 
по вул.СПОРТИВНІИ, 11 ; 

1.2. Шурубору Андрію Васильовичу, проживаlОЧОМУ по 
провул.Маяковського,3бl7 КВ.8б в м. Києві, земельну ділянку ПЛОЩС'О 
0,1000 га ДЛЯ будівництва та обслуговування жилого будинку і 
господарських будівель по вул. Абрикосовій, 1 О; 

І.3.Демус Світлані Миколаївні, проживаlочій по вул.Постишсвв,14, 
земельну ділянку загальною площею 0,0829 га, з них 0,0500 га ДІІЯ 
обслуговування жилого будинку та господарських будівель та 0,0329 га дnя 
ведення особистого селянського господарства по вул.Постишева, 14; 

1.4. Демусу Володимиру Миколайовичу, ПРОЖИВaJОЧОМУ по 
вул.Постишева,14, земельну ділянку загальною площею 0,0829 ra, 3 них 
0,0500 га, в тому числі 0,0005 га - землі обмеженого використання -
територія ДЛЯ обслуговування господарських приміщень Фещенко 0.0., дnя 
обслуговування жилого будинку та господарських будівель та 0,0329 га для 
BeдeHНJI особистого селянського господарства по вул.Постишева, J 4; 

1.5. Грицику Василю Григоровичу, проживаючому по 

вул.ГвардіЙськіЙ, 1, земельну дїЛJIнку площею 0,055 І. га для 
обслуговування жилого будинку і господарських БУДІВель по 
вул.ГвардіЙськіЙ,l ; 

l.б.Грицику Володимиру Григо~овичу, проживаю~ОМУ по 
8ул.Бальзака,4 кв.309 В м. Києві, земельну ДІЛянку площею 0,0-;97 га для 
Обслуговування жилого будинку і господарських БУДІвель по 
ВУл.ГвардіЙськіЙ,l; .' 

1.7. Трофименко Надії Дмитрівні, п~оживаюЧJЙ по вул.Дншровська 
liабережна,3 кв.75 в м. Києві, земельну ДІЛЯнку пло~ею 0,0618 та JVUJ 
Обслу б tn1 і господарСЬЮIХ БУДІВель по вул.Репи 

Говування жилого удин ... " 
Jhoксембург,9; .... . івні п живаючій по вул.Толстоro,24, 

1.8. ГончаРОВIИ ВІрІ Іван , ~ yroвування жилоro буJ1ИНКУ і 
земельну діЛJIНКУ площею 0,08·13 га для о сл 

24' Господарських будівель п~ вул.ТО~С:~Г:, о~ваючій по вул.Боroмольu.,7/14 
1.9. Кравець ОЛЬЗІ c~naHIB , Р ею 0,0689 ra Д!РІ_.Q.qc;qyrОIJВ8ИU 

1(8.122 в м. Києві, земельну ДІЛJIНКУ ~ОЩпо в л Маяковськоro,48;J ... :~ ... ;:~:~ ! 
)J(IJJJoro будинку і господарських БУДІВель ~ . І :; -;.: ': :~;,~ і1 .' і ~"'ТJ41:i1 

.1:.6' _fU.: .. ~ о k :., ; 



. ~ 

1.10. ЗаГУРI Миколі ТlІмофіЙОВlf 
n грушевського,3-а кв.І оо земenьну· чу, ПРОЖllваlОЧОМУ по 

JY • б ' ДІЛЯНКУ ПлощеlО О 1 ООО 
будіВНlщтва та ослуговування ЖІІЛОГО будинку. ,га дпя 
по вул.Василя Осьмака,27; І господарських будівель 

1.II.ШевеЛIО АнатоліlО ГаВРИЛОВIІЧУ проживаJО І . ,чому по вул. вана 
Сірка,49,. земельну ДІЛянку ~лощеJО 0,0902 га дпя обслуговування ЖІІЛОГО 
БУДJIНКУ І господарських БУДІвель .по вул.Івана Сірка,49; 

1.12.Хомрач Вале~тиНl Миколаївні, ПРОЖJlВaJочій по 
вул.Леонтовича,5, земельну ДІЛЯНКУ площеlО 0,0735 га дпя обслуговування 
1Ь1ШОГО будинку і господарських будівель по вул.Леонтовича,5; 

1.13.Михалку Якову Семеновичу, проживаJОЧОМУ по ВУЛ.ШОЛОМ-
Длейхема,3, земельну ділянку площеlО 0,0496 га дпя обслуговування 
ЖІІЛОГО будинку і господарських будівель по вул.Шолом-АлеЙхема,3; 

1.14.Тиміньку Юрію Петровичу, проживаючому по вул.Горького,5 
КI.l32, земельну ділянку площею 0,0599 га дnя обслуговування жилого 
БУДlfИКУ і господарських будівель по провул.ПартизанськиЙ, 14; 

1.15.Кравченко Ганні Тимофіївні, проживаючій по 
вул.ОболонськіЙ,39, земельну ділянку площею 0,0659 га дnя 
обслуговування жилого будинку господарських будівель по 
вуп.ОболонськіЙ,39; 

1.16.Буханьку Анатолію Григоровичу, ПРОЖИВaJOчому по 

вуп.Гanьбича, 7, земельну ділянку площею 0,0601 га для обслуговування 
. жилого будинку і господарських будівель по в!л.~альбича,7; .оо 

І. І 7.Коваленко Ользі МихаЙЛІВНІ, ПРОЖИВaJOЧІИ по 

вуп.Матросова,23, земельну ділянку площею 0,0300. га для 
обслуговування жилого будинку і господарських БУДІВель по 
вуп.Матросова,23; . оо ? 

1.18.ЗвєрєвіЙ Ользі Василівні, ПРОЖИВaJOЧІИ по вул.Щербаков&,2_~ 
земельну ділянку площею 0,0682 га для обслуговування жилого будинку І 
господарських будівель по вул.Щербакова,22; 

Р Абду:nлвйовичу ПРО)ЮIВaJOЧОМУ по 
1.19. Хабутдінову амазану. 'о 0635 ra, з них 

провул.ПіонерськиЙ,I-а, земельну ДІЛЯНКУ ~лоще:ний, коридор мережі 
О,ОО21га - землі обмеженого використання - Інжен го будинку та 
лінії enеrrnопередачі для обcnyroвування жило ---r , . й І-а; 
ГОсподарських будівель по провул. ПІОН~РС~КИ , оЖИВaJOчій по 

1.20.Гарам Дарrі Олек~анДРІВНІ, ю оіооо га, з НІІХ 0,0032га 
ВУп.Чернишевського,4, земельну ДІЛЯН~ площе ний' коридор мережі лініі 
- землі обмеженого використання - Інженер БVnИНКУ та господарських 
lІ"е • б ування жилого J"" 
"41 ~опередаЧІ, для о спугов 

БУДІВель по вул. Чернишевського,4; . оо проживаючому по 
1.21.Нікітіну Геннадію ЮРІИ~~::7' площею 0,0578 ra, з И~ 

ВУП.МЛагуновіЙ,18 кв.53, земельНУ д ння ~ інженерний коридор мереЖІ 
О,ООl7га - землі обмеженого використа ня жилого будинку та 
лінії елеrrnопередачі для обcnyrОЗВУ7В~ ro ---r , ДмитРова -а, . 106 
СПодарських будівель по вул. и. . 'живаючій по вул.ЛеНІН&, , 

1 22 Зеленській Клавдії ІванІВНІ, про О оо 18га - землі обмеженого 
зеt.tель~у ~іЛJIНКУ площею 0,0740 га, з них , 



JlIКОРIIСТОННJI - інженерний коридор мережі лінії • 
оБCJIуroВУВОННJI жилого будинку та г електропередаЧІ. дnя 
вул.леніно.l ~6; . .. . ОСподаРСЬКIІХ будівель по 

1.23.СВlдеРСЬКIIf ЄлизавеТІ Іванівні прожив ... 
S • ,аIОЧІИ по вул Шолом 

AnеПхемо. • земельну ДІЛЯНКУ пло~еlО 0,0578 га, 3 НІІХ 0.0032~ _ : 
обмеженого використання - Інженерний К . зе~~1 

• б оридор мереЖІ ЛІНІЇ 
електропередаЧІ. для о слуговування жилого будинку та 
будівель по вул.Шолом-AnеЙхема,5; господаРСЬКllХ 

1.24.ГаЙдаку Івану ~едоровичу, ПРОЖJlвmочому по 
В)'л.лермонтова.35, земельну ДІЛЯНКУ площеlО 0,0674 га, з них 0,00111'8-
зе.mі обмежен.ого використання - інженерний коридор мережі лінії 
електропередаЧІ. для обслуговування жилого будинку та господарсьКlIХ 
будівель по вул.Лермонтова,З5; 

1.25.Новик Ларисі Леонідівні, проживаючій по 
вул.Котовського,4 7/2, земельну ділянку площею 0,0253 га, ЗНИХ 0,0041 га -
зе.mі обмеженого використання - інженерний коридор мережі лінії 
електропередачі, для обслуговування жилого будинку та господарських 
будівель по вул.Котовського,47/2; 

1.26.Яремі Анатолію Миколайовичу, проживаючому по 
вул.АвіаціЙніЙ,14, земельну ділянку площею 0,0621 га, з НИХ 0,00221'8 -
землі обмеженого використання - інженерний коридор мережі лініі 

. електропередачі, для обслуговування жилого будинку та господаРСЬКlIХ 

будівель по вул.АвіаціЙніЙ,14; 
1.27.Щербак Марії Кузьмівні, проживаючій по ву~.Гастелло, 19, 

земельну діnянку площею 0,0621 га, з них 0,0008 га - зеМЛІ обме~еного 
ВИlCористання - інженерний коридор мережі лініі електропер~даЧI, для 
оБСЛУГОвування жилого будинку та господарських БУДІВель по 
вул.Гастелло,19; 

1.28.Лутаві Ігору Івановичу, проживаючому по вул.~о~~~~ 
Але&іхема,20 земельну ділянку загальною площею 0,11 Об ra, з H~ , 

ra дпи об~луговування жилого бу:цинку та госпо:царських БУ:ЦІВель та 
0010 по"арства по вул.Шолом-, б га для ведення особистого селянського гос ~ 
АлеЦема,20· 

1 29 І ' Григоровичу проживаючоr.fУ по 
. . ваницькому володимиру • о 1319 ra, з Н.ІХ 

~Уf·БОГУНСькій,4, земельну ділянку загальною ПЛО:~:ода~ських будівель 
• ООО га для обслуговування жилого будинку та господарства по 

1'а 0.0319 га для ведення особистого селянського 
аул Богу ... 4 . НСЬКІИ,; . проЖИВаІОчому по 
а 1.30.Гутнику Володимиру ~адIОНОВ:~ною площею 0,1332 ra, 
зУЛ.Восьмого з'їзду Рад,2б, земельНУ ДІЛЯНКУ з будинку та господарських 
6 1I~ 0,1 ооо га для обслуговування жилого еляНСЬКОГО господарства по 
/ДIВenь та 0,0332 га для ведення особистоГО с 
УЛ.Восьмого з 'їзду Рад,2б; ичу прОЖИВаючоМУ по 

6 1.3 l.Корнієнку Миколі григоr.:нку' площею 0,1 ООО га. Д1Ul 
6УЛ~В.НезалеЖНОСТі, 8 кв.58, земельНУ д инку і господарських БУДІВель 
УДIВництва та обслуговування жилого буд 
ПО В"n п· . . 

J • Iдn1СНlй,20; 



4 
1.32.Шевченко Зинаїді Петрівні n ОЖІ ... 

К8.27, земельну ділянку площеJО' О f ООО ІВ~ОЧІІІ по вул.~оролеJJко,S6 
бслуговування жилого будинку" дnя. БУДIВlIJщтва та 

о 'О. І господарських БУДІВель по вул.О. 
)jопьwеченка,- , 

1.33. Чумаченко Валентині ВаСI~ЛI'ВНI' ... .. , проживаlОЧШ по 
8уп:Грушевського,17-б кв.28, земельну ділянку площеJО 0,1000 га дnя 
БУДlвнJtI~ТВ~ T~ .. обслуговування жилого будинку і господарських будівель 
по ВУJJ.ПJДЛJСНIJi,5 1 ; 

1.34.0бухан Вікторії Іванівні, ПРОЖИВaJочій по вул. 
Черняховс.ького,13 кв.50, земельну ділянку загалЬНОIО площеlО О, І 090 га, У 
тому чисЛІ 0,1000 га, з них 0,0237 га - землі обмеженого використання _ 
інженерний коридор мережі лінії електропередачі та зв'язку, дnя 
будівництва та обслуговування жилого будинку та господаРСЬКIІХ будівель 
та 0,0090 га, з них 0,0020 га - землі обмеженого ВJIКОРJlстання _ 
інженерний коридор мережі лінії електропередачі та зв'язку, для ведення 
особистого селянського господарства по вул.БогунськіЙ,7; 

1.35. Геращенко Інні Василівні, ПРОЖИВaJочій по вул. Сонячній,26, 
земельну ділянку площею 0,0032 га для ведення особистого селянського 
господарства по вул. Сонячній,26; 

1.36.КузініЙ Галині Іванівні, проживаlочій по вул.Леніна,42, земельну 
ділянку площею 0,0576 га для обслуговування жилого будинку і 
господарських будівель по вул.Леніна,42; 

1.37.Смиковському Ігору Анатолійовичу, проживаючому по вул.l-го 
Травня,7, земельну ділянку площею 0,0813 га для обслуговування жилого 
будинку і господарських будівель по вул.І-го Травня,7; 

1.38.Гороховському Володимиру В'ячеславовичу, проживаючому по 
вул.КиївськіЙ, 77, земельну ділянку площею 0,0773 га, з них 0,00S7гa -
землі обмеженого використання - інженерний коридор водопр~воду, ДJUI 
обслуговування жилого будинку та господаРСЬКJIХ БУДІВель по 

ВУЛ.КиївськіЙ, 77. м по вул Івана 
139 Куртову Валерію Павловичу, проживаючо у 010'00 

Ф " . ю площею О 1067 ra, з них, га 
ранка,5З, земельну ДІЛянку загально спо ар~ьких будівель та 0,0067 

для обслуговування жилого будинку та го Д го господарства по 
ra ДJIJI ведення особистого селянсько 

ВУЛ.МаяКовського,52; Володимирівні, проживаючій по 
1.40. Віцелару Наталії. площею 0,0604 га ДJUI 

Вул.Рокосовського, 1 О, земельну Д1ЛЯ:КУгосподарських будівель по 
Обслуговування жилого будинку т 

ВУЛ.Рокосовського,1 О; живаючому по вул.Леніна, 126, 
1.41.Куксі Сергію ВасильОВИЧУ, про О 0004 га - землі обмеженого 

земельну ділянку площею 0,0639 га, з них жі' лінії електропередачі, ДJUI 
ВИкорисТ8ННJI _ інженерний коридор ,:ере господарських будівель по 
Обсnyговування жилого будинКУ 
ВУЛ.Леніна 126' . . ПРОЖИВaJОЧll1 по вул.Кутузова,6 , , ... ВаСИЛІВНІ, . 

1.42 Коваленко Натanll О 1000 га ДЛJI БУДІвництва та 
буд. Н!l ·кв.6, земельну ділянКУ площею , 



обcnyговування ЖІІЛОГО будинку та господаРСЬКIІХ будівель 
вул.В.Конощенка, 12; по 

1.43.0стрянку Володимиру Васильовичу прож 
вvл.Енгельса,9, земельну ділянку ПЛОщеlО О 0449 'га ДЛ IlбваlОЧОМУ по 

'І' б ' я о слуговуваНIІЯ 
ЖІІЛОГО удинку та господарс~ких будівелr. по вул.ЕJfгелr.са,9; 

1.44. Гапушк? МаРИНІ ВanеНТlfнівні, ПРОЖlІВ810чіR по вул.Сергія 
Лазо,26, земелr.ну ДІЛЯНКУ З8Гanr.ною площеJО 0,1409 ra, з НИХ О, І ООО га ДЛЯ 
обслуговування жилого будинку та господарсr.ких будівелr. та 0,0409 га для 
ведення особистого селянсr.кого Господарства по вул. Фрунзе 8' 

1.45.І~інчуку Сергію Івановичу, ПРОЖJlваJОЧОМУ по' ~ул.Гоroля,55, 
земenr.ну ДІЛЯНКУ загалr.НОJО площею 0,0712 га, з НИХ 0,0580 га ДЛЯ 

обслуговування жилого будинку та господарсr.ких будівель та 0,0132 га ДЛЯ 
ведення особистого селянсr.кого господарства по вул.Гоголя,55; 

1.46.Пінчуку Михайлу Івановичу, проживаючому по вул.Гоголя,55 
кв.2, земелr.ну ділянку загалr.ною площею 0,05 І 5 га, з НИХ 0,0420 га для 
обслуговування жилого будинку та господарсr.ких будівелr. та 0,0095 га ДЛЯ 
ведення особистого селянсr.кого господарства по вул.Гоголя,55; 

1.47.Бурякову Леоніду Павловичу, проживВІОЧОМУ по 
вул.Грушевсr.кого,3 кв.123, земелr.ну ділянку площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування жилого будинку та господарсr.ких будівелr. 

по вул.Дубовика,8; 
1.48. Костюченку Леоніду Миколайовичу, проживаючому по 

вул.Леніна,15, земельну ділянку площею 0,0675 га ДЛЯ обслуговування 
жилого будинку та господарських будівелr. по вул.Леніна,15; 

1.49. Сластнікову Олександру Васильовичу, ПРОЖИВВІОчому по 

вул.ОnімпіЙськіЙ,6 гуртожиток, земельну ділянку площею 0,~671 га для 
обслуговування жилого будинку та господарських БУДІВель по 

вул.Котовського,8; . оо К 26 
1 50 Б . оо Галині Григорівні проживаЮЧIИ по вул. утузова, , . . уланцеВІИ '. 030 .. оо 

• О 0460 гв, в тому ЧИСЛІ 0,0 га - земЛІ СПШЬНОІ 
земельну ДІЛянку площею , б говування жилого 
сумісної власності з гр. Буланцевим С.Г., Д1JJI о слу 
будинку та господарських будівель по вул. Кутузовв,26; 

ВасильовиЧУ проживаючому по 
1.5 I.Петрику Олекса~ру ею О 0587 ra, в тому числі 0,0062 

ВУл.Челюскінв, 74, земельну ДІЛЯНКУ ~ощ Р м'ашко Л В О 0002 га - землі . .. НОСТІ З гр О . ., , 
га - землі спільної СУМІСНОІ впас р . о Л В ПеТРllКОМ О.Ф. для 
сп' .. ... сті з гр омашк ." 

ІЛЬНОІ СУМІСНО І власно . господарських будівель по вул. 
Обслуговування жилого будинку та 

ЧелЮСКіна,74; .' оживаючій по вул.Челюскіна,74, 
1.52.Ромашко Ларисі ВасИЛІВНІ, пр числі 0,0062 га - землі спільної 

земельну ділянку площею 0,0656 га, ~ ТО;~ооз га _ землі спільної сумісної 
СуМісної власності з гр. Петриком о. ., 'о Ф ДЛЯ обслуговування жилого 

О В ПетрlfКОМ . . ВЛасності з гр. Петриком .., Челюскінв, 74; 
будинку та господарських будів~ь по ВУЛ~роживаючому по вул.Щорса,32 в 

1 53 Зиничу Петру михаиловиЧ)', ну ділянvv загальною площею . . .. ну земель .0.1 

С. ТРебухів Броварського рано 'б дівництва та обслуговування жилого 
0,1011 га, з них 0,1000 га для у 



БУДІІНКУ та господарських будівель та v О ОО 11 
селянського господарства по вул.Підnісні'й 2. га дnJl ведеНIІJI особистого 

1.54. Буханьку 8аСIJЛІО Г І " 

Dул.Гonьбича,7, земельну діЛJlНКУ пл~~:іоО~I~~, ПРОЖJlваlОЧОМУ п~ 
обмеженого ВliкористаННJI _ .. ' оо 60 га, з них 0,00 18га - зеr.ШI 

• IнженеРНJlИ KOPIIДOP .• .оо 
enектропередаЧI, длJl обслуговування ж мереЖІ ЛІНІІ 
будівель по вул.Гanьбича,7. илого будинку та господарських 

1.55. Нечепі Івану Григоров 45 . ичу, ПРОЖJfваlОЧОМУ по вул.Короленка 55 
JCВб• , земельну ДІЛянку площеlО 0,1000 га для будівництва 'та 
о слуговування жилого будинку та господ б . 
вул.ЗеленіЙ,43; арських УДІ вел ь по 

1.56.Бригинщо Олександру Петровичу . ' проживаючому по 

вул.ГагаРlна,l кв.14, земельну ділянку площеlО 0,0755 га ДЛJI 
обслугову.ванн~ .. жилого будинку та господарських будівель по 
вул.РусаНJВСЬКlи,8; 

1.57.ГурініЙ Вірі Володимирівні, проживаючій по 
вул.СтаротроїцькіЙ,78, земельну ділянку площею 0,1000 га для будівництва 
та обслуговуваННJI жилого будинку та господарських будівель по 

вул.ВаСИЛJl Симоненка,43; 
1.58. Геращенко Людмилі Володимирівні, проживаlочій ПО 

ВУЛ.СОНJlчніЙ, 26, земельну діЛJlНКУ площею 0,0025 га для ведення 
особистого сеЛJlНСЬКОГО господарства по вул.СонячніЙ,26; 

1.59.ЛяховіЙ Олені Володимирівні, проживаючій по вул.Леніна,147, 
земельну діЛJlНКУ площею 0,0060 га для ведення особистого селянського 
господарства по вул.Леніна,147; 

1.60.Сухенку Василю Петровичу, ПРОЖИВВlочому по 
вул.Грушевського,3 кв.9, земельну ділянку площею 0,0043 га ДЛЯ ведення 
особистого селянського господарства по вул. І-го Травня,33; 

1.61. Мовчун Галині Олексіївні, проживаючій по вул .. Волкова, 14 
кв.55 в М. Києві, земельну ділянку nлощеlО 0,1000 га для БУДI~ництва та 
ОбcnуговуванНJI жилого будинку і господарських буДІВель по 
вул. Саксаганського, 14; .оо • .ОО 

1.62. Гаврилюк Валентині ОлеКСIІ~Н1, проживаюЧ1И по вул. 
І.Микитенка,9-б кв.16 в М. Києві земельну дшян~ площею 0,1000 ~ ДЛJI 
будівництва та обслуговування жилого будинку 1 господарських БУДІВель 
по ВУл.Саксаганського,16; . оо В . оо 6 

1.63. Шевченко Неонілі Григорівні, проживаюЧ1И по вул. ибшнеВ1И,. земель . О 0712 га ДJIJI обслуговування жилого УДИНКУ 1 
ну ДІЛЯНКУ площею , . оо • 

Господарських будівель по вул.виwнеВ1и,6, .ОО Л·" 4 . . І анівні проживаюЧ1И по вул. УГОВ1И, 
1.64. КРИВОНІс ТетяНІ в , бслуговування жилого будинку і 

земельну ділянку площею 0,0596 га ~. о 
Господарських будівель по вУЛ.ЛУГОВlи,4, проживаючому по 

1 6 М колі ІваноВИЧУ, . 5.Мозговому и О 0764 га ДJIJI обслуговування 
ВУЛ.ПапаНіна,47, земельну ділянКУ ~:.~e~~ в~л.папніна,47; 
)J(илого будинку і господарсь~Х БУд~аврентіЙОВИЧУ' проживаючому по 
б 1.66. Бергену МихайЛУ ділянку площею 0,1000 га для 
ульв. Незалежності,11 кв.132, земельНУ 



7 
.:nуговування ЖJfЛОГО БУДllНJCy • 

JУЛ. ЧеРНJlwевського, І О-а; І господаРСЬКIІХ будівcnь по 

2. Передати в спільну cyr.· . 
rpомвдянам: псну влаСНІСТЬ земельні ділянки 

2.1.Джангоєву Раwиду Шабойов • . .. 
Джангоєвій Майї Давидівні ПРОЖ"ІВ ІІЧУ, ДжаНГОЄВIИ Лейлі Афандіївні, 

, r аЮЧllМ по вул В ... 4 
діnянку площеJO О ОЗ 79 га . еснянш" земельну 

.' для обслуговування б . 
roсподарських БУДІвель по вул. Весняній 4. жилого УДІІНКУ І 

2.2.СеРДIОК Ніні Дмитрівні 'T~ М . 
ОШКlвському Владиславу 

Петровичу, проживаючим по вул ВокзалЬНI·И" J 2 . 00589 ., -8, земельну ДІЛЯНКУ 
~ощеlО ~ га, з НИХ О,ООЗ J га - землі обмеженого використання _ 
Інженернии коридор мережі лінії електропередач· І б , для ослуговування 

ЖllnОГО будинку та господарських будівель по вул.ВокзальніЙ 12-а· 
2.З.ТрифоновіЙ Надії Миколаївні, Трифоновій Анні А~атоліївні 

ТрИфоно~у ~и~олі Анатолійовичу, проживаючим по вул.Воїнjв~ 
ІнтернаЦІоналІСТІВ,З кв.1, земельну ділянку площеlО 0,052 J га для 
обслуговування жилого будинку і господарських будівель по вул. Воїнів
Інтернаціоналістів,З ; 

2.4.Мажарі Сергію Григоровичу та Мажарі Вячеславу Григоровичу, 
проживаючим по вул. Старченка,41, земельну ділянку загалЬНОIО площеlО 
0,10Зl га, у тому числі 0,1000 га, з них О,ООЗl га - землі обмеженого 
використання - інженерний коридор мережі лінії електропередачі, для 
обслуговування жилого будинку та господарських будівель та 0,ОЗб5 га для 
ведення особистого селянського господарства по вул.Старченка,41 ; 

2.5Марченко Наталії Миколаївні, Марченку Андрію Васильовичу та 
Марченку Сергію Васильовичу, проживаючим по вул. Гоголя,17, зеr.fельну 
ділинку загальною площею 0,12б2 га, У тому числі 0,1000 га для 
ОБCJIуговування жилого будинку та господарських будівель та 0,02б2 га для 
ведення особистого селянського господарства по вул.Гогоnи,17 ; 

2.б. Коткові й Наталії Вікторівні та Андрушку Андрію ВіКТОРОВlfЧY, 
ПРОЖИваючим по вул.РадгоспніЙ,б, земельну діnинку 1Ш0щею О,ОЗ 19 га 
ДпJr обслуговування жилого будинку і господарських будівель по ВУЛ. 
РадГоспній б· 

2.7: аніщук Вірі Олексіївні та Гнучому Олексію Анатолійовичу, 
ПРОЖИВВlочім по вул.Івана Франка,41, земельну дinян~ 1Ш0ще~ 0,Об77 
ra. з них 0,0082 га _ землі обмеженого ВИКОРllстання - IнженеРНlІ1І коридор 
~ережі лінії електропередачі, для обслуговування жилого будинку та 
ГОСПодарських будівель по вул.Івана Франка,41; . 

2.8. Бульбі Олександру Кириловичу ~ БульБІ Вяч~славу 
Олександровичу ПРОЖИВВlочим по ВУЛ.МОСКОВСЬКIИ,27, з~мельну Д1ЛJlнку 
площею О 05 11 ~ для обслуговування жилого будинку І господарських 
6у.ціве ' ... 27· ль по вул. МОСКОВСЬКІИ" .. VOl\IOBCLKOМY Сергію 

2 9 Х ... н ... ГрИГОРІВНІ та ~ 
Г • • омовсьКlИ адll Т мана 50 земельну дinинку 
РIlГОр по вул. ель " 

пп овичу, проживаючим жилоГО будинку і господарських 
ощею О Об22 га ппа обслуговування 

6~· , ,.... ... 
ЦІВenь по вул. Тельмана,50; 



2. 1 О.Польовому Та-І 
ІГОРОВJІЧУ, ПРОЖltваlОЧltМ по BY:~CY ГОРОВІІЧУ та Польовому СтепаllУ 
pnощеlО 0,0237 га для обслугову· в анаса ~'IPHOГO, 70 , земельну ділянку . n ання жилого БУДІ • 
БУДIВCnЬ по B!~. ~Haca Мирного,70; ІНку І господаРСЬКllХ 

2.11.ФIЛIПОВ1Й Ользі IОХltмівні та .. 
ПРОЖltВaJОЧИМ по вул. Осипова 41 з ФI~1ПОВУ Івану Степановичу, 
О 0792 га, у тому числі О 061 о' , емельну ДІЛЯНКУ загалы�оIоo площеlО 
, , га, з них О 0042 га . б 
ВllКОРltстання - інженерний КОРИД0 ме е '. "_ - зеМЛІ о меженого 
обслуговування ЖИЛОГО будинку та го~под р ЖІ ЛІНl1 електропередачі, дnя 
ведення особистого селянського господарсарських БУодівель та 0,0182 га дnЯ 

тва по вул. сипова,41. 

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

з.l.К~цюк Раїсі Олексіївні, проживаючому по бульв. 
НезanеЖНОСТІ, ll-а кв.94, земельну ділянку площе.о 0,0047 га ДЛЯ 
обслуговування збірно-розбірного металевого гаражу по бульв. 
Незanежності, l1-а терміном на 1 рік; 

3.2.МихаЙловіЙ Нілі Броніславівні, 
вул.Возз»єднання,S-а кв.80, земельну ділянку 
обслуговування збірно-розбірного метапевого 

Незanежності, 19-а терміном на 1 рік; 

проживаю чі й по 
площею 0,0047 га для 

гаражу по бульв. 

3.3. ІЦукіну Олександру Олексійовичу та Щукіній Пелагеі 
Василівні, проживаючим по вул. Гагаріна,29 кв.28, земельну ділянку 
площею 0,0038 га для обслуговування збірно-розбірного металевого гаражу 
по вул. Гагаріна,29 терміном на 1 рік; 

3.4. Лисенко Євдокії Костянтинівні, проживаючій по вул. Сєдова,І 
кв.22, земельну ділянку площею 0,0030 га для обслуговування гаража по 
вул. Сєдова терміном на 1 рік; 

3.5. Сухенку Василю Петровичу, проживВlОЧОМУ по 

вулrрушевського,3 кв.9, земельну ділянку площею 0,1000 га ДJIJI 
обc.пyroвуванНJI жилого будинку та господарських будівель по вул.І-го 
TpaBWI,33 терміном на 2 роки. 

4. Продовжити термін користування земельними ділянками, що 
перебувають в оренді: 

4.1.Гречку володимиру Віталійовичу, прожив~чому по 
Вул. Грушевського,S кв.8, площею 0,1019 га для. БУДІвництва та 
обслуговування жилого будинку та господарських БУД~~~Ь та ~едення 
ОСобистого селянського господарства по вул. АБРИКОСОВlи,_8 теРМІНОМ на 
2 РОКИ' '4.2.ко івському володимиру ВіктороВИЧУ, ПРОЖИВВJOчому по 
Вул Ф жух о 0348 га для обслуговування жилого будинку та 

. рунзе,25, площею , б Г селянського господарства 
ГОсподарських будівель та веденНЯ осо ието о 
по вул. Фрунзе,25 терміном на 2 роки. 

. готовnення технічно і документації по 
5 Надати ДОЗВІЛ на ви . . оф· земenЬНJIМИ ДІЛЯнками. 

ОРмnенню права користування 



5.1. Афанасову Вanе·'в 
РІІО ОЛОДІІМІІ 

110 8уn.Короnенка,5б-а кв. І З5, земельну. РОDІІЧУ. ПРОЖlSваlОЧОМУ 
• ДІЛЯНКУ дnя ОСТВ 

розбlРНОГО металевого гаражу по оул К НОDЛеllНЯ збіРI.О-
БУДІІНКУ Не 5б-а; . оролеflка о раПоні розміщеl.lrя 

5.2. Боханчуку CeprilO Дми 
faropiHa,l1 кв.85, земельну ділянку :ОВІІЧУ, ПРОіКlfОВlОЧОМУ ПО оул. 
raрl1ЖY по вуn. Гагаріна в районі розміщенЯ Dстаб новлення збірно-рОЗбірного 

5 3 Х· . Г . . . НЯ УДІІНКУ Н! 11· 
•• ІМІЧ алИНI БРОНІслаВІвні п' '.. ' 

1\8.122, земельну ділянку для встанов'пе~~:ИВ:"ОЧШ по ~ул. Кllрпоноса.7-а 
вул. Кирпоноса в районі розміщення будинку ;! f-:~-РОЗБIРНОГО гаражу по 

5.4. Антоненку Віктору Ол ександровичу, проживаlОЧОМУ по 
вул. Грушевського,l З-а кв.82, земельну ділянку для вст б· 

б. .. . аномення з ІРНО-
роз ІРНОГО гаражу в раИОНI центрального теплового пункту по 
ВУЛ. Грушевського, 1 З/І. 

. ~. ~адати .Дозвіл на виготовлення проектів відведення земельних 
ДШJlНОК ІЗ ЗМІНОIO ЦІЛьового призначення: 

б.І.Романенко Тетяні Олександрівні, проживаlочій по вул. 
Кllївській,З 1 О кв.12, орієнтовною площею 0,0055 га із земель 
сільськогосподарського призначення на землі житлової забудови по вул. 
Івана Сірка,32-а; 

б.2.Кирієнко Ірині Миколаївні, проживаючій по 
вул.Леваневського,І8, орієнтовною площею 0,01З8 га із земель 
сільськогосподарського призначення на землі житлової забудови по вул. 
ЛеванеВСЬКОГО,18; 

7. в зв'язку з втратою оригіналу державного акту на ~paBO 
приватної власності на землю, надати дозвіл на виготовлення дуБЛlкаty 
державного акту на право приватної власності на землю Супруну Дмитру 
Івановичу, на земельну ділянку площею 0,0890 га ДЛЯ обс~говування 
ЖИлого будинку та господарських будівель по провул.ОнезЬКШI,14; 

8. Внести зміни до рішень Броварської міської ради:. " 
8.1. від 25.01.07 Н!! 223-16-05 "Про передачу земелЬНІIХ Д1ЛЯно~ ... , 

в n 1 61 . М ... Демидівни слово (d(оренюк ... )) замІНИТИ 
.. ., ВІДносно Коренюк аРІІ ' 

СЛовом «Козенюк » . " 
8 2 від 25· о і 07 Ха 22З-l б-ОS "Про передачу земельних ДІЛЯНОК .... ~ 

І . . .. - . о еговича викласти в наCtyПНIИ 
N. .85., відносно Лихогода ОлеКСІЯ n п ОЖ}ІВВІОЧОМУ по вул. 
редакції: «Лихогоду Олексію ОЛеГОВИЧУ, юр 01045 га, В тому числі 
Ан • гanЬHOIO площе, . 
о Дреєва,74, земельну ДІЛЯНКУ за б ку та roсподаРСЬКlIХ БУДІВель, з 
,0936 га для обслуговування жилого удин ТІ' З ср Вllскребенцевою М.Г. 
II~ О • • •• • ноі вnaCHOC . 
'"АА .0064 га _ зеМЛІ СПІЛЬНОІ с)'МІС селянСЬКОГО господарства по 

та nЛОщеJО О 0109 га для ведення особистОГО 
в ' УП. Андреєва, 74»; 



8.3. від 23.11.06 НІ 161-11-051°05 "л 
ділJlНОК ••• ", D п. 6.2. відносно Бобка Ол • еРО • передачу земenЬНllХ 
з/l1tsіlШТIІ словом «Кекух ... )) сл ЬЗІ eM~HI~Hi. CnO~O ес Бобка ••• )) 
« •.• сіножаті)); , 080 «···РІЛЛІ)) заМlllllТIІ словом 

8.4. від 25.01.07 Н!! 223-16-05 "Про перед . • .. ачу земеЛЬНlіХ ДІЛЯНОК •.• ". 
0.1.74. Рlшенн.я ВІДНОСНО ОНІщук Віри ОлексіїВНIІ відміНІІТИ. 

8.5. ВІД 26.01.06 Н!! 893-43-04 "Про передачу . " . К земельних ДІЛЯНОК •.• • 
0.1.29 .... ВІДНОСНО остенка АН~ТОЛія МаКСlіМОВllча виклаСТIІ в наступнНі 
редаКЦIl:. «Костенку А наТОЛl.IО Максимовичу, ПРОЖlІваlОЧОМУ ПО 
.ул.ГагаРlна,5 кв.59, земельну ДІЛЯНКУ заranЬНОIО площеlО 0,0539 га для 
обcnуговування жилого будинку та господарських будівель по вул. Панаса 
МIlРНОГО, 1 )); 

8.6. від 23.11.06 Н!! 161-11-05 "Про передачу земельних ділянок ... ", 
п.7 відносно Гаврилюк Валентини Олексіївни слова «... вул. 
Воробйова, 16» замінити словами ее ••• вул. СаксагаНСЬКОго,16»; 

9. Відмовити громадянину Рябінчику Віктору Яковичу У 
продовженні терміну дії договору оренди земельною ділянкою площе.о 
0,0034 га для ведення особистого селянського господарства по вул. 
Радroспній,36-а, в зв'язку з суспільною необхіднісТJО для влаштування 

пішохідного проходу. 

10. Попередити громадян зазначених в п.п.I,2 даного рішення про 
необхідність виготовлення державних актів на право власності на зеr.шю. 

11. Попередити громадян зазначених в п.3,4 даного ріш~ння про 
необхідність укладення в місячний термін .дО 15.04.2007р: Д~ГOBOPIB оренди 
землі. у випадку не оформлення ДОГОВОРІВ оренди зеМЛІ МІська рада буде 
розглядати питання про припинення права користування землею. 

Начальник земельного відділу 
..,:::::::::::::;;~ 

г· 



І 
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА оо оо 

КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ 
земельний відділ 

07400 1\1. Бровар г. 
, 11, вул. агаРlllа,І5, т.6-50-67 

Від .11 0.1. О:,. Н!! G 30 
НаН!! за Г 

СекретаРІО Броварської 
міської ради 
Сапожку 1.8. 

Земельний відділ просить Вас розглянути на черговому засіданні міської 
ради наступні питання: 

1. Про погодження місць розташування земельних ділянок під 
розташування об'єктів юридичним та фізичним особам; 

2. Про припинення права користування земельними ділянкаМll, нІДання в 
оренду земельних ділянок, надання дозволів на виготовлення технічної 
ДОкументації по оформленню права користування земельними діmrНКDШ 
JОРИДИЧНIiМ і фізичним особам та внесення змін до рішень Броварської міськоі 
ради; 

. 3. Про продаж земельних ділянок, надання дозволу на продаж земenЬНІIХ 
ДJЛJlНОК; 

4. Про передачу земельних ділянок ГPOMВДJIHaм у власність, H8ДВННJI в 
оренду та внесення змін до рішень Броварської міської ради; 

S. Про затвердження Порядку набyтrя права на землю на конкурентних 

засадах в місті Бровари. n .. 
І 

Начanьник земельного віддіЛУ~~~іЕ5 
Т.В.Гордієнко 
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