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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСГІ
РІШЕННЯ

Про передачу земельних ділянок громадянам у
власність, надання в оренду та внесення змін до
рішень Броварської міської ради

Розглянувши подання земельного відділу від 12.07.2007 NQ20 1О щодо
передачі земельних ділянОК громадянам у власність,
надання в оренду та
внесення змін до. рішень Бро.варсько.ї міської Ради, а тaкo~ враховуючи те, ЩО
земельні ділянки знаходяться в кориcryванні 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 положень Земельного
кодексу України~ ПостанОВОЮ Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 NQ 502
"Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які
перебувають у власносТЇ громадян і юридичних осіб" та п. 34 ст.26 Закону
Уkl'аїни "Про місцеве самоврядування в Україні", листом Державного комітету
України по земельних ресурсах від 10.05.2005 NQ 14-22-6/3595 та враховуючи
погодження загальних зборів власників земельних та майнових паїв сіл: По.греби,

Зазим"я, Троєщина та м.Бровари (працівників був шо го КСП ,,нова Україна")
протокол

Nf! 1 від 26.02.05

благоус1рОЮ

та

територій,

-

пропозиції постійної КОМІСll З питань розвитку та

земельних

відносин,

архітектури,

будівнm.uва

та

інвестицій, міська рада
ВИРІШИЛА:

І,

Передати у власність земельні ділянки громадянам:

1.1.

Шинкарьовій

Галині

земельну ділянку площею

Андріївні,

0,0719

проживаючій

га для

по

обслуговування жилого будинку і

господарських будівель по вул.Дружби,3;

1.2.Ковандрі Катерині Гаврилівні, проживаючій по
Бориспільського

району,

земельну

ділянку

в с. Гора

площею

га

0,0312

для

обслуговування жилого будинку і господарських будівель по вул.толстого, 11;

1.3 .1ваніцькому

Віктору

Григоровичу,

земельну ділянку площею

0,0762

проживаючому

по

га для обслуговування

жилого будинку і господарських будівель по вул.Плас1)'НСЬкіЙ, 16-а;

1.4.

Жужукало Надії Семенівні, проживаючій по

земельну ділянку площею

0,1000

га для будівництва та обслуговування

жилого будинку і господарських будівель по вул.Єдності)9;

1.5.ЗеленсьЮЙ Клавдії Іванівні, прож:иваюч.іЙ по
ділянку площею

0,0740

га, з них

0,0018

га

-

земельну

землі обмеженого використання

інженерний коридор мережі лінії електропередачі,

для

будинку і господарських будівель по вул.Леніна, І 06;

-

обслyrовування жилого

0,35'3..3

2

1.6. Бадмаєвій

Лубсанівні проживаючій по
земельну ділянку площею 0,1000 га ДЛЯ
та обслуговування
жилого будинку і господарських будівель по вул.Павла Чубинськоro~60~
1.7. Макарчуку Вячеславу Олександровичу, проживаючому по
ділянку площею 0,0515 га для обслуговування

жилого будинку і
1.8.ГliдановіЙ

будівель по вул. Лермонтова,6;
Семенівні, проживаючій по

земельну ділянку

га для

0,0629

господарських

ЖИЛОГО будинку

по вул.героїв Сталінграду,42;

1.9,Лебединцю

Леонідовичу,

земельну ділянку площею
використання

0~0402

з них

коридор

-

по

мережі

електропередаЧІ,

обслуговування жилого будинку та господарських
1.10.гончарову Володимиру Костянгиновичу,
земельну ділянку

землі обмеженого

-

по ВУЛ.Калінjна.2~
проживаючому
по

0,0602 га, з них О,ОО18га

землі

обмеженого використання - інженерний коридор мережі лінії еЛС~К1'Ро:пеt)е.lllаЧl
для
обслуговування жилого будинку та господарських будівель по
вул.Декабристів, 1O·a~

Олені

1.11.

Михайлівні,

проживаючій

га, з них 0,0085га коридор
лінії

.......vUA'"'L'-'

земельну ДІЛЯнку

по

0,0608

землі
використання
електропередачі, для обслуговування жилого будинку та господарських будівель
по вул.Воїнів-І1fГернаціоналістів,41 ~
Любові Гаврилівні,

1.12

земельну дІЛЯНКУ площею

використання

з них О,ООl1га

0,0962

інженерний

-

проживаючій

коридор

Л1Иll

по
землі

-

електропередаЧІ,

обс~ання жилого будинку та господарських будівель по

(1. 13Тречку
числі

га

0,1

Володимиру
ДЛЯ

Віталійовичу,

проживаючому

по

земельну ділянку загальною площею 0,1019 га, у тому
будівницr:ва та обслуговування жилого будиику та
та

0,0019

га

для

ведення

особистого

селянського

господарства по вул.АбрикосовіЙ,28;
Інні

1J
земельну

ДІЛянку

проживаючій

по

з них О,ОО09га

площею

використання

інженерний

обслуговування

жилого

коридор

мережі
та

ЛІнії

обмеженого
електропередачі,

господарських

будівель

для
по

вул .Будівельників) І З;

1. 1

Васечко

Любові

площею

Миколаївні,

0,0938

проживаюч:ій

по

га для обслуговування жилого будинку та

господарських будівель по вул.Кутузова,94;

1.1

Шелестовській
Олексіївні.
земельну ділянку площею
використання

-

для обслуговування жилого

16-,

lюкеЕlеони]

проживаючій
по
010776
з них 0,О022га

-

землі

коридор мережі лінії електропередачі,

та господарських

по вул.героїв

3
Прядуну

1.17.

Миколі Феодосійовичу,

земельну ділянку площею

0,0741

проживаючому

по

га для обслуговування

жилого будинку та господарських будівель по вул.Карла MapKc~46;

Фесюку

1.18.

Віталію

Миколайовичу,

проживаючому

земельну ділянку площею

0,0034

га

-

землі обмеженого використання

0,0610

по

га, з них

інженерний коридор мережі лінії

-

електропередачі, для обслуговування жилого будинку та господарських будівель
по вул.Плеханова,18;

1.19.

Яхно Галині Федорівні, npоживаючій по

ділянку площею

0,0711

земельну

га для обслуговування жилого будинку та господарських

будівель по провул.Пирогова,5;

1.20.

Яровенку Андрію Михайловичу,

земельну ділянку площею

0)0450

проживаючому

по

га для обслуговування жилого будинку та

господарських будівель по вул.Папаніна,12;

1.21.

Небрату

Миколі

Федоровичу,

проживаючому

земельну ДІЛЯнку площею
землі

обмеженого

використання

0,0794

інженерний

по

га, з них 0,00З3га

коридор

мережі

-

шнн

електропередачі, для обслуговування жилого будинку та господарських будівель
по вул Старотроїцькій~ 1З О;

~oнтopep Зінаїді Менделівні, проживаючій по

" ~.~Києві, земельну ділянку загальною площею 0,1029 га, у тому числі
0,1000 га ДЛЯ обслуговування жилого будинку та господарських будівель, з них
0,0050га - землі обмеженого використання - інженерний коридор мережі лінії
електропередач та 0,0029 га для ведення особистого селянського господарства по
вул.га.льбича,23 ;
1.2З.Могильному

Віталію

Степановичу,

земельну ділянку площею

обмеженого використання

-

проживаючому

0,0645

по

га, з них 0,0013га

землі

-

інженерний коридор мережі лінії електропередачі,

для обслуговування жилого будинку та господарських будівель по вул.Рози
Люксембург,47-б;

1.24.Пасічник Ользі Ігорівні, npоживаючій
м.Бояркз)

земельну ділянку площею

0,0482

по

в

га для обслуговування жилого

Б УДИ
@ господарських будівель по вул,Михайла Стельмаха, 16;

. 5.

арнатову Юрію Івановичу, проживаючому по

земельну ділянку

загальною площею

0,0761

га, у тому числі

обслуговування жилого будинку та господарських будівель та

0,0648
0)0113

га ДЛЯ
га для

ведення особистого селянського господарства по ВУЛ.Миколи Лисенка,13;

1.26.

Карнатову

Віталію

земельну ділянку

Івановичу,
площею

проживаю чому

0,0352

га для

по

обслуговування жилого

будинку та господарських будівель по вул.Миколи Лисенка,13~

1.27.

Карпенко

Наталії

KiндpaтiBHi~

земельну ділянку шющею
обмеженого використання
дЛЯ

обслуговування

-

0,0642

по

га, з них О,ООІОга

-

землі

інженерний коридор мережі лінії електропередачі,

ЖIillОГО

вул.Олександра Довженка,19;

проживаючій

будинку

та

господарських

будівель

по

4
1.28.Сидорко

Анастасії

Петрівні, проживаючій

земельну ділянку ruющею

по

га для обслуговування жшюго

0,0527

будинку та господарських будівель по вул.Панаса Мирного,65;
Бережному михайлу Івановичу, проживаючому по

1.29.

земельну ділянку

площею

га для обслуговування жилого будинку

0,0882

та Г~~ЬІ<ИХ будівель по вул.Микала Стельмаха, 17;
ульзі

1.30

Валерію

земельну ділянку

0,0051

га

Дмичювичу,

по

загальною площею

0,1040 ra~ у тому числі 0,1000 га, з них
використання - інженерний коридор мережі лінії

землі обмеженого

-

npоживаючому

електропередачі, для обслуговування жилого бу димку та господарських будівель
та

га

0,0040

для

ведення

особистого

селянського

господарства

по

вул. Осипова,3 5;

Несіній Надії Федорівні, проживаючій

1.31.

земельну ДІЛЯнку площею

використання

0~0939 га, з них

інженерний

-

обслуговування

жилого

коридор

будинку

га

0,0021

мережі
та

по

лінії

-

землі обмеженого

електропередачі,

господарських

ДЛЯ

будівель

по

вул. СтаротроїцькіЙ,21 ;

1.32.

Кайдашу Юрію Івановичу, проживаючому

земельну ділянку площею
використання

інженерний

-

обслуговування

жилого

га, з них

0,0250

коридор

будинку

та

по
га

0,0005

мережі

лінії

господарських

-

землі обмеженого

електропередачі,
будівель

по

вул.

для
8-го

Березня,7~

133.ЧУЙКУ

Артуру

Петровичу,

земельну ділянку площею

0,0658

npоживаючому

по

га для обслуговування жилого будинку та

госп~ьких будівель по вул. Молодіжній,44;

\1.34 J(ipiemco

Оксані
Анатоліївні,
проживаючій
по
в м. Києві, земельну ділянку загальною площею

0,0430 га для обслуговування жилого будинку
0,0200 га для ведення особистого селянського

0,0630

га, у тому числі

та господарських

будівель та

господарства по

вул.Кірова,14;

1.35.

Рябому

Петру

Васильовичу,

земельну ділянку площею

0,0948

проживаючому

по

га для обслуговування жилого будинку та

господарських будівель по вул.Кугузова,92;
1.36.Настичу Віктору Борисовичу, проживаючому по

земельну ділянку площею

0,0855

га для обслуговування жилого будинку та

господарських будівель по вул.Маяковського,!ll ~

1.37.

Шевченку Віктору Миколайовичу, проживаючому

земельну ділянку площею
використання

-

0,0975

інженерний

га, з них

коридор

га

0,0022

мережі

лінії

-

по
землі обмеженого

електропередачі,

для

обслуговування жилого будинку та господарських будівель по вул.Чапаєва,14;

1.38.Keнmoxy

Володимиру

Сергійовичу,

земельну ділянку площею

npоживаючому

0,0877

по

га ДЛЯ обслуговування

жилого будинку та господарських будівель по вул.ТаращанськіЙ,18;

1.39.

3імніцькому lгору Васильовичу, проживаючому

в м. Києві,

земельну ділянку площею

обмеженого використання

-

0,0723

по

га, з них

0,0042

га

-

землі

інженерний коридор мережі лінії електропередачі,

J.) t·~ зз

5
для обслуговування жилого будинку та господарських будівель по вул.Івана
ГОJfIЯ,19;

1АО. Федькову Михайлу Семеновичу, проживаючому

по

земельну ділянку площею
0,0653 га, з них 0,0050 га - землі обмеженого
використання інженерний коридор мережі лінії електропередачі, для

обслуговування жилого будинку та господарських будівель по вул.Папаніна.67;
1.41. Солошенку Володимиру Федоровичу, проживаючому
по
земельну ділянку площею

землі

обмеженого

використання

га, з них

0,0728

інженерний

коридор

0,0034

мережі

га

-

шнп

електропередачі, для обслуговування жилого будинку та господарських будівель
по вул.Маяковського,!17;

lА2.

Римко

Валентині

земельну ділянку площею

Олександрівні~

0,0185

проживаючій

по

га для обслуговування жилого будинку та

гос~пських будівель по провул.ПоштовиЙ,2;
А3. змалію Віктору Григоровичу, проживаючому по
зем
ну ділянку загальною площею О, 1150 г~ у тому числі 0,1 ООО га, з них
0,0116 га - землі обмеженого використання - інженерний коридор мережі лінії
електропередачі, для обслуговування жилого будинку та господарських будівель
та 0~0150 га, з них

га

0,0011

землі обмеженого використання

-

коридор мережі лінії електропередачі,

-

інженерний

для ведення особистого селянського

гoc~a по вул. Таращанській, 11;
~Дворовій

Юлії

Павлівні,

проживаючlИ

земельну ділянку загальною площею

0,0239

га

-

землі

спільної

га,

0,1026

сумісної

по

у тому числі

власності

з

гр.

0,0333

Дворовою

га, з них

Б.М.

та

гр.Котовою І.Л., для обслуговування жилого будинку та господарських будівель
та 0~.3 га для ведення особистого селянського господарства по вул.Гоголя,27~
1.45.Яхну Івану Андрійовичу, проживаючому по
земельну ділянку

площею

га для

0,0580

обслуговування жилого будинку та

господарських будівель по вул.Шолом-АлеЙХема.,43;

1.46.ПоповіЙ

Дарії

Яківні,

земельну дшянку площею

використання

-

обслуговування

0,0910

інженерний
жилого

проживаючій
га, з них

коридор

будинку

по

0,0094

мережі
та

лінії

га

-

землі обмеженого

елекгропередачі,

господарських

будівель

для
по

npовул.ПартизанськиЙ,3 ;

] .47 .грєбєнніковіЙ
земельну ділянку

Євдокії Миколаївні, проживаючій по

площею

0,0283

га для

обслуговування жилого будинку і

господарських будівель по вул.Кирпоноса,26;

1А8. Поберезькій ЛюдМЮІі Петрівні,проживаючій по
земельну ділянку

площею

0,0460

га для

обслуговування жилого будинку і

госп(~І<ИХ будівель по вулНекрасова,2;

.4.

изуну Олександру Івановичу, проживаючому по

земельну ділянку
для

загальною площею

обслуговування жилого будинку та

0,1053 га. у тому числі 0,1000 га
господарських будівель та 0,0053 га ДIlЯ

ведення особистого селянського господарства по вул.Восьмого з'їзду Рад,27;

1.50,

Шитій

земельну ділянку

Олені

Олександрівні,

площею

0,0971

проживаючій

га дл:я:

господарських будівель по вул.Будьонного,18;

по

обслуговування жилого будинку і

3.Ч8У~
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1.51.

Вернигорі Катерині Василівні, проживаючій

земельну ділянку

ruющею

0,0690

га для

по

обслуговування жилого будинку

господарських будівель по вул.Димитрова,95;

1.52.

Панурову Михайлу Івановичу~ проживаючому по

земельну ділянку

площею

0,1000

га ДЛЯ будівництва та обслуговування

жилого будинку і господарських будівель по вул.Злагоди,49;

1.53.

Зубаль Галині Сергіївні, проживаючій по

земельну

ділянку площею 0,0980 га, з них 0,0016 га - землі обмеженого використання інженерний коридор мережі лінії електропередачі, для обслуговування жилого
будинку і господарських будівель по вул.Кyryзова, 104;
І.54.Пархоменко
земельну ділянку

Аллі

площею

Григорівні,
га

0,0718

проживаючій

для

ПО

обслуговування жилого будинку і

господарських будівель по вул.Кyryзова,89;
1.55.Резаненку ВасЮІЮ Івановичу, проживаючому по

земельну ділянку

площею

га

0,0299

для

обслуговування жилого будинку і

господарських будівель по вул.Декабристів, 12-а;

1.56.

Смолевич Валентині Михайлівні, проживаючій по

земельну ділянку
використання

-

обслуговування

площею
інженерний

жилого

Ф~

0,0493

~винцовій

Інні

коридор

будинку

і

мережі

лінії

-

землі обмеженого

електропередачі,

будівель

проживаючій

зarальною площею

по

для

вул.Івана

по

0}0586

га, у тому числі

0,0011 га - землі обмеженого використання - інженерний

коридор мережі лінії електропередачі, для
господарських

га

0,0083

господарських

Володимирівні,

в м. Києві, земельну ділянку

0,0500 га, з них

га, з них

будівель та

0,0086

га

обслуговування жилого будинку та

для ведення

особистого

селянського

roc~a по вул.Леніна,83;
·.5~

іреєву Ігору Володимировичу, проживаючому по

в м. Києві, земельну ділянку зarальною площею 0,0586 га, у тому числі

0,0500 га, з них

0,0006 га - землі обмеженого використання - інженерний

коридор мережі лінu електропередачі, ДЛЯ обслуговування жилого будинку та
господарських будівель та 0,0086 га
для ведення особистого селянського
roсп'@.ства по вул.леніна.,83;

,5 Музиці Вірі Григорівні, проживаючій по
.
земельну
ділянку
загальною шющею 0,0557 га, у тому чиСЛІ
0,0400 га для
обслуговування жилого будинку та господарських будівель та 0,0157 га ДЛЯ
ведення особистого селянського господарства по вул.Петра Могили,3;
~укашовій Галині Терентіївні, проживаючій по
.
земельну ділянку

загальною площею 0,0658 г~ у тому чисЛІ

0,0500 га для обслуговування жилого будинку та господарських будівель та
О ,0158 га для ведення особистого селянського господарства по вул.МихаЙЛа
Стель~l_~
\L§1I'Aаксимович Ірині Миколаївні, npоживаючій по .
земельну ділянку загальною площею 0,1032 га, у тому ЧИСЛІ 0,1000 га для
обслуговування жилого будинку та господарських будівель та 0,0032 га для
ведення особистого селянського господарства ІЮ вул.КиївськіЙ,44;

Ч! !g~Jv
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1.62.БірюковіЙ СВІтлані Федорівні~ проживаючій по
земельну ділянку площею 0,0573 га для обслуговування жилого будинку та
господарських будівель по вул.Островського~ І

];

1.63.Мишку Віктору Івановичу, прож:иваючому по
земельну ділянку площею 0~0233 га для
обслуговування жилого будинку та
господарських будівель по вул.Макаренка,7;

Грищенку

1,64.

Віталію

Олександровичу,

земельну ділянку

0,0059

га

-

М.О., для

проживаючому

по

загальною площею ОуО687 га. у тому числі

землі спільної сумісній власності з гр.ВОЙТович О.О.та гр . .гриценком

обслуговування жилого будинку та господарських будівель

по

вул.Чехова,] 8-а;

1.65.

Агеєнку Миколі Григоровичу, проживаючому по

земельну ділянку

площею

0,0952

га для

обслуговування жилого будинку та

господарських будівель по вул.Пирогова,6~
1.66.Шпильці Марії Петрівні, проживаючій по

ділянку

ruющею

га

0,0828

для

земельну

обслуговування

жилого

будинку

та

господарських будівель по вул.Ломоносов~9~

1,67.

Малаховій

земельну ДІЛЯНКУ
використання

Надії

площею

Іванівні,

гa~ з них

0,0571

інженерний

-

проживаючій

коридор

га

0,0029

мережі

по

лінії

землі обмеженого

-

елекrpопередачі,

для

обслуговування жилого будинку і господарських будівель по вул.РадгоспніЙ26~
1.68.Кобко

Надії

земельну ділянку

Степанівні,

площею

проживаючій
га

0,1000

по

для будівництва та

обслуговування

жилого будинку і господарських будівель по вул.Єдності,3~

1.69.Долженко Інні Віталіївні, проживаючій по
м.

Києві, земельну ділянку

обмеженого використання
для

площею

0,0294

в

га, з них

0,0011

га

-

землі

інженерний коридор мережі лінії елекrpопередачі,

-

обслуговування жилого будинку і господарських будівель по вул.Єсеніна,2~

1.70.Єзапенкіну

Павлу

Петровичу,

проживаючому

по

в м. Києві, земельну ділянку загальною площею

тому числі

0,0033

обслуговування

га

-

0,0327

га, у

землі спільної сумісній власності з гр.Білоус Т.Є., для

жилого

будинку

та

господарських

будівель

по

вул.Івана

Сірка, 1 1~
1.7l.Єзапенкіній Ганні Василівні, проживаючій по
в м. Києві, земельну ділянку площею

0,0539

га для обслуговування жилого

будинку та господарських будівель по вул.Івана Сірка, 11;
1.72.Сухарьову

Олексію

Володимировичу,

земельну ділянку

0,0240

га, з них

0,0015

га

-

загальною площею

будівель та

0,0471

0,0231

га

по

га, у тому числі

землі обмеженого використання

коридор мережі лінії електропередачі, для
господарських

проживаючому

-

інженерний

обслуговування жилого будинку та

для

ведення

особистого

селянського

господарства по вул. Чапаєва,3!l ~
1.73.Пристапчуку

Юрію

земельну ділянку

Леонтійовичу,

площею

0,0839

проживаючому

га для

жилого будинку і господарських будівель по вул.Пархоменка,31 ~

по

обслуговування

8
1.74.Дубініну

Васиmo Володимировичу,
земельну ділянку

площею

0,0815

га

проживаючому

для

по

обслуговування

жилого будинку і господарських будівель по вул.Челюскіна,49~

1.75 .Джоман
земельну ділянку

Ларисі

Сергіївні,

площею

0~0657 га

проживаючій

для

по

обслуговування жилого будинку і

господарських будівель по вул.ОболонськіЙ,46;

] .76.Карпенку
земельну ділянку

Васиmo Лук'яновичу, проживаючому по

площею

0,0629

га

для

обслуговування жилого будинку і

господарських будівель по вул.Плеханова,25~

1,77.Грицаку

Володимиру

Васильовичу,

земельну ділянку площею

жилого будинку

1 господарських

1.78.Матвієнку

Вадиму

обмеженого

га для

Анатолійовичу.

площею

використання

електропередачі, для

0,0801

по

обслуговування

будівель по вул.Пe-q>овського,79;

земельну ділянку

землі

проживаючому

проживаючому

0,0624

інженерний

га, з них

коридор

по

0,0033

мережі

га

-

лінії

обслуговування жилого будинку і господарських будівель

по вул. Маяковського, 115;

1.79.

Федоренку Олегу Валерійовичу, проживаючому по

земельну ДlЛЯRкy
використання

площею
інженерний

-

га, з них

0,0612

коридор

0,0025

мережі

лінії

га

землі обмеженого

-

електропередачі,

для

обс~ання жилого будинку і господарських будівель по вул.гоroля,46-а;
"f80)ваницькому

Євгену

земельну

обслуговування жилого

0,0482

га, з них

Володимировичу,

ділянку

загальною

га

0,0011

-

та

0,0371
вул.Леніна, 118-120;
Анатолію

жилого

будинку

ділянку
і

га

-

землі

по
для

у тому числі

-

інженерний

спільної сумісної

га для ведення особистого селянськоГО

Леонідовичу,

земельну
обслуговування

0,0038

га

0,0853

землі обмеженого використання

власності з гр. Іваницьким П.Р., та

1.81.Гигиняку

площею

будинку та господарських будівель,

коридор мережі лінії електропередачі
господарства по

проживаючому

проживаючому
площею

господарських

по

0,0558

будівель

по

га

для

вул.Воїнів-

Інтернаціоналістів,21-а;

1.82.Решетило

Валенrині

МиколаІвні,

земельну ділянку площею

проживаючlИ

0,0603

по

га для обслуговування жилого

буди~~сподарських будівель по вул.Героїв Сталінграда, 14;
~eдopeHKO Надії Никифорівні,
проживаючій по
земельну ділянку загальною площею 0,0763
га для обслуговування жилого
будинку та господарських будівель, у тому числі 0~0712 га) з них 0,0007 га землі
обмеженого
використання
Інженерний
коридор
мереЖІ
лінії
електропередачі та

С.Н.,

та

0,0051

0,0048

га

га ~ землі спільної сумісної власності з гр. Умніковим

для ведення особистого селянського господарства по

вул.Толстого,19;

1.84.Літошу

Віктору

Костянтиновичу,

земельну ділянку площею 0,0622 га для
господарських будівель по вул.Миру,14;

@.Кожаненко
земельну ділянку

Людмилі

загальною

проживаючому

по

обслуговування жилого будинку і

Віталіївні, проживаючій
площею 0,1235 га, у тому

по
числі

0,1000

.5 ,~ 191-

га ДЛЯ

Обслуговування

для

ЖИЛого

9

будин:ку

ведення особистого селянського г
ГОСПодарсьkИX БУдівель та 0,0235 га
1.86. ЛУКашкову Миколі Кост осподаРСтва по ВУл.Осипова 32земельпу'

ЖІщОго будинку і господаР~~:КУб

1-87. Ф аСТОвець
земе'

.0.'\.1'101.

р'"
аlСI

JfНТИновИ'Чу, nPОжнваючому • •
~ощею 0.0602 га
П~бспvт-

УД1вель по ву

О
лександрівні

льпу дlJIЯНку площею О 0918

;>

господарсьkИX бу~н~~ь ПО B~, Чехо:~ 1;

..

Г

.&J

л. еРОІВ СталіНГрад 9'
а, >

nPОжнваючій

~ ОНування

по

обслуговуванЮl Жилого

1.88. ЄвламШЄВIИ Олені Віт 'н
Погреби Броварського рай
aлuВНІ, ПРоживаючій по
,

оБСЛУГОвування ЖИЛого БУдиОнНУку' І' земельну діляяку
] 89
'.

площею

господарсы\их

0,0609 га

~

ПОДОЛJщі
ВОЛОДИМИРУ
Г ига
ПО вул.Матросова,43;
земельну ттт",
р ровичу,
ПРоживаючому
по
.
.цLoI.lЛнку площею 00478 г
ЖИЛого будин:ку 1 Господарських будівел.
М
а
Обслуговування
1.90. Шваргіній Люб . В
. ь, ПО вул. атросова,36;
ОВІ

.

земельну ДІЛЯнку площею О

асиЛІВЮ,

0188

npоживаючі "'"

. и по

,га

господарських будівель ,по вул.Матросова,36;

.

обслуговування жил

ого

1.91.КаЙДан ГалИНІ Петрівні, ПРоживаючій по

дmянку

ПЛощею

.

0,0406 га

госtr@ких б~~lI~:ЛЬ

rr,0 .~ул. ЧапаЄ1lа,~ 2;

о бслуговув· ан и ", жил
ПЛ.

ого

б

.

удинку

1

земельну
удинь."У

.

1

УСТИМІВНІ, npоживаючій по
земельну ділянку загальною площею 0,05
у тому числі 0.0500 га
обслуговування ~oгo будинку та господарських бу~вель та 0,0052 га для

1.9

ОРОТJmНІИ

для

б

ЛЩll

веден~.СООСБИСТОГО селянського господарства по вул.БогунськіЙ,6~
(L'.93)Харченкову Юрію Вікторовичу, проживаючому по
ділянку загальною ruющею 0,1057
У тому числі

0,1000
0,0057

га
обслуговування жилого
та господарських будівель та
га для ведення особистого селянського господарства по вул.Володимира

Винниченка,20;

1.94. Топчій

Ніні Радіонівні, проживаючій по

земельну

ділянку ruющею 0,0409 га, з них 0,0005 га
землі обмеженого використання інженерний коридор мережі лінії електропередачі, для обслуговування жилого
будинку і господарських будівель по вул.БудівельніЙ,5;
1.95.ПетровсьЮЙ

Галині

земельну ділянку
обмеженого використання

для

-

Арсенівні,

площею

проживаючій

0,0482

по

га, з них 0~0053 га

інженерний коридор

зеМЛІ

ЛІнн електропередачі,

обслуговування жилого будинку і господарських бу~вель

по вул. Устим а

Кармелюка, 11 ;

1.96.Білоус Тетяні
npоживаючій по
м. Києві, земельну діляв:ку загальною площею 0,0254
землі спільної сумісній власності з гр.ЄзапенЮним

в
у тому числі 0,0032 га
для обслуговування

жилого будинку та господарських будівель по вул.lвана Сірка, 11;

1.97.Краплині Марії Василівні, прожи:ваючій по

в

с. Пухівка. земельну ділянку площею 0,0625 га для
будинку і господарських будівель по вул.ЛуговіЙ, 1O~

обслуговування: жилого

ь,~tЄ&

І

10
1.98.Ляміну

.

Станіславу
земельну ділянку

Миколайовичу,

площею

га

0,0652

npоживаючому
для

по

обслуговування

жило~ди~ку І го~подарських ,будівель по вул.Челюскіна,42;
~ДЗ1КОВСЬЮЙ ВалеНТИНІ Миколаївні, проживаючій по
земельну ділянку загальною площею

0,0249

га

-

га,

0,1464

зем:n обмеженого використання

у тому числі

0,1 ООО

га, з них

інженерний коридор мережі лінії

-

електропередаЧI~ для обслуговування жилого будинку та господарських будівель
та

0,0464

га

для

ведення

особистого

селянського

господарства

по

вул.Леніна,149~

1.100.Кириченко

Тетяні

Миколаївні,

в м. Києві, земельну ділянку

проживаючій

площею

0,01 О 1

по

га, з них

0,0025

га

-

земЛІ

обмеженого використання - інженерний коридор мережі лінії електропередачі,
для ~овування жилого будинку і господарсЬІШХ будівель по вул.Чкалова,8;
~ Гаврик Раїсі Федорівні, проживаючій по
земельну
ділянку загальною ІШощею 0,1131 га, у тому числі 0,10UO га, з них 0,0100 га

землі обмеженого використання
інженерний коридор мережі шнн
електропередачі, для обслуговування жилого будинку та господарських будівель
та 0,0131 га, з них 0,0005 га - землі обмеженого використання - інженерний
коридор мережі лінії електропередачі,

для ведення особистого селянського

господарства по вул. Тургенева, 1;
в м.
1.1 02.Мнхайшп< Вірі Петрівні, проживаючій по
обслуговування ~oгo
Києві, земельну ділянку ІШощею 0,0468 га для
будинку і господарських будівель, з них 0,0160 га - землі обмеженого
по
використання - саштарно-захисна зона газорозподільної підстанції,

вул.КиївськіЙ,40;
1.103.
Манилюку

Якову

Семеновичу.

пр ожив аючому

по

земельну ділянку ІШощею

0,1000 га для
будівництва та обслуговування жилого будинку та господарських будівель по
вул.Василя Симоненка,93~
1.1 04 .Іванову
Віталію
будjвництва та обслуговування

Володимировичу,

проживаючому

по

земельну ділянку
площею
0,1000 га дпя
жилого будинку і господарських будівель по

вул.Павла ЧуБИНСЬКОГО,18;

1.1 OS .Чемесу

Валерію

Володимировичу,
проживаю~юму
по
земельну ділянку площею 0.1000 га для БУДівництва та

обслуговування жилого будинку і господарських будівель.~о вул.ПідлісніЙ,44;
1,10б.Криворучко

Ользі

Віталіївні,

проживаючlИ

по

земельну ділянку ruющею 0,1000 га для буді~НI~:ЦТ~! та
жилого будинку і господарських будівель по вул.ПІД!llСН1и,42~
1.107.Беседіну

Анатолію

Андрійовичу,

обслуговування

проживаючому

земельну ділянку площею

по

0,1000 га для

будівництва та обслуговування жилого будинку та господарських будівель по
вул.Василя Симоненка,83.
1.108.ШараповіЙ

Тамарі

Яковлівні,

про жив аюч ій
по
земельну ділянку площею
О) 1ООО га для

будівництва та обслyrовування жилого будинку та господарських будівель по
вул.Платона Бориспольця,9;
1 \~92g

11
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.

в спшьну СУМІСНУ

земельНІ ДІЛЯнки громадянам:

1.Герасименку Валерію

та Герасименко Ірині

по

площею

0,0353

га для

ання жилого будинку і господарських будівель по вул. КipOBa~56~
AтI і

Миколаївні~

по

Анатолійовичу, тимчасово не зареєстрованому, земельну
загальною площею

0)240

га, у тому числі

використання

земm

для

будівель та

0,0240
вул.КиївськіЙ, 1О 1;
23.

інженерний

обслуговyY:Jання

га, з них

коридор

жилого

Ельмірі

РОМУЗЛЬД1вні

лінії

господарських

та

Валеріївні,

0,0851

земельну

га

мереЖІ

та

га

0,0075

га для ведення особистого селянського господарства по

проживаюЧІМ по

0,0030

0)1000

обмеженого використання

електропередачі,

обслуговування

-

га, з них

ц ......" ... І ..... ".'П .. " ...

жилого

та

господарських

будів

Валерію

Федоровичу,

проживаючим

земельну ДІЛЯнку загальною площею

0,0700
0,0026

га для

га

-

землі

використання

електропередачі, та

0,0490
по вул. Київській, 115 ;

-

у тому числі

0,1190

жилого будинку та

по

будівель, з них

інженерний

мережі лінй

га для ведення особистого селянського господарства

2.5.Сєкач Юлії Карлівні та Павленку Карлу Георгійовичу, llDС)ЖJИВ2lIO'tIИМ
ділянку

жилого будинку і

площею

.1'-'IJIU.l..I.СН.J'I.ІDJ'1..І"і.А будівель по вул. Енгельса, 19;

2.6. Скрипник

. Йосипівні та Гришину

проживаючим по

площею

земельну .иJ.J.l.ЛCJ'....

га, у

0,0529

га для

0,0259

ЧИСЛІ

гр.Папушою В.Й. та 0,0085 га

0,0087

га

-

землі обмеженого

.""и . . .д<.., · для

коридор мережі ЛІнії

землі спільної

інженерний

обслуговyY:Jання жилого будинку та

по вул.Некрасова,6;

та

ереЗl

npoживаючим

земельну

по

1325 га, у ТОМУ числі

0,1000
господарських будівель та 0,0325
господарства по вул. Мічуріна,23 ;
2.8.Барбон
npоживаючим

Світлані

для

га

ДІЛянку

для

та

ведення

Барбону

Олександру

".".... ,,''С,
••',.и'''' будівель

ДІЛЯнку

по

вул. Ломоносова, 19~

1

та

особистого

3натновій
ЖИ1Іого

Олександрівні,

обслуговування жилого

2,9.3натно:віЙ
обслуговування

Олені

земельну ДШЯН:КУ

по

обслуговування жилого
проживаючим

Березі

площею

га ДЛЯ

по

Олею

площею 0~0619 га

господарських

будівель

О 6:J.b\f
1

0,0653

по

12

~ябошапці Зої АндріІ.вні та Кравченку

Олександровичу, проживаючим по
загальною площею

жилого

га, у тому числі

0,0692

та господарських будівель та

га для

0,0440
0,0252 га

особистого

господарства по вул.Шолом-АлеЙХема.l;

Михайлівні та гущі Віталію Віталійовичу, ПDIDЖИВ(UO ICJЯIi
земельну ділянку загальною площею
0,081

по

з них 0,0002 га -

0,0560

землі обмеженого використання -

комунікацій, ДЛЯ

та

обслуговування жилого

та 0,0257 га ДЛЯ ведення особистого селянського
по вул.Шолом-АлеЙХема,l;

_"" ......' Володимирівні, Шиліній Юлії Володимирівні

та

Володимировичу, прожившючим по
загальною

площею

0,]677

га,

у

тому

числі

0,1000
та 0,0677

жилого будинку та господарських будівель

га

д.ля

га

селянського господаРС'ІВа по вул.Леніна,129;

Павлівні,

ПіВНЮ

Василю

Дмитровичу,

Сокол

Сергіївні, проживаючім по

0,0299

га,

з них

КОРИДОР

використання

обслуговування

мережі
та

жилого

0,0026

га

лінії

землі обмеженого

-

електропередачі,

господарських

будівель

для
по

провул.Пирого:ва, 1

14.

Сергіївні та Жежуку

Жежуку

Юрійовичу, проживаючім по
ДJ1Я

обслуговування

......ПLlz
площею 0,0298

земельну ділянку
та

жилого

господарських

....

будівель

по

ВУЛ .Енгельса, 7;

2.15.Мельник
Євгенію

Марії

Вікторовичу,

Оксані
МеЛЬНИІ<

Євгеюйовичу,

по

га ДЛЯ

0,0601

Ользі

Юріївні,

Мельнику

Мельнику

Ярославу

земельну ДІЛЯНку

площею

Євгеніївні,

Dа.ІLПЛ жилого будинку та господарських будівель по

вул.ВесняніЙ,13;
Медині Ігору

2.16.Дяченко

Васильовичу,Медині

прожив(UOчим по

загальною площею

числі

0,0084

га

використання

коридор

-

інженерний

обслуговування

бу®а господарських

жилого

Українки,8;

Іванюку

АнДРіЮ

га, у тому

з гр.СоловЙовим КГ. та гр ..

Корольовою Н.М. та

'.1

0,041]

.

Вікторовичуs
земельну

Biк:ropiBHi,

Буряку

проживаючим
по
О,] 34] га) у тому числі

О) ООО га ДЛЯ обслуговування жилого будинку та господарських будівель, з них
0~0104 га
землі

-

землі спільної

обмеженого

електропередачі

по вул.Радиcriв,8;

та

з гр.Берманом О.Г. та

використання

0)0341

га Д)lЯ ведення

коридор

0,0023 га

мереЖJ

лінії

селянського господарства

ШабельнИ!<у

@

П

13

Пe-rpов»чу, llIaбельнику П
етру Петровячу , Шабельнику Тимуру
... ПРОЖИВШОчим по етру ТИМОфійовичу, Ша б ельник Валентині
Ми КОЛШВНl,
ПЛОщею 0,1509 га, у тому числі 0,1000 га для
земельну ділянку загалЬною
та Господарських будівель та О 0509
обслуговування ЖИЛого будинку
ГOC~cтвa ПО вул .Радистів,l О. '
га для ведення особистого селянського
QJjJЧ й .
,
.
а ЦІ Олександру Миколайовшnт ЧайЦІ' ВалеU"Т'Y'-Нl'
.
ПРОживаючим по
.. "J ~
Н.LЛ
іваНІвні
земель·
'
,
ну дmянку загальною площею
0,12 І 8 га, у тому числі О 1ООО Г

ГОсподарських будівель та' О 021 8 дrIЯ

а

Обслуговування ЖИЛого будинку та

га для

,
господаРства по вул.Київській,230'

ведення: особистог

о селянського

Мик 2.2~.Сj(опіч Ользі KOCТ~i~Hi, Топісі Олегу Миколайовичу Топісі Сергію
олаиовнчу, ПРоживаюЧІМ по

ПЛощею

.

О

.. '

г

0797

•

О О

а,

.

земельну ДlIIЯНку

.

з ~ .' 027 га - земЛІ обмеженого використання: _

1Нженернии коридор мерею ЛІНІЇ електропередачі, для

Обслуговування ЖИЛого

будинку та господарських будівель по вул.Шолом-АлеЙХема 34-

2.21'!lодлес~ Олені Федорівні, npоживаючій по ' ,
та
ЛукашО~lЙ НаташІ Леонідівні, проживаючій по
в
м. КИЄВJ, земельну діл:янку . площею 0,0569 га для обслуговування жилого
будинку та господарських БУДівель ПО провул.Вавmова, І;
2.22. Корб~ Ba~~ Васильовичу, Корбану Геннадію Васильовичу,
Корбан ВалеНТИН! ПетрlВШ, Корбану Роману Васильовичу, проживаю чім по
земельну ділянку

площею 0,0691 га, з них О, ОО] 6 га - землі

обмеженого використання - інженерний коридор мережі лінії електропередачі,

для

обслуговування

ЛQ{Пого будинку та господарських будівель

вул.Тельмана,18.

І,

vg )о

по

З.Надати у власність із земель міської ради земельН! ДІЛЯНКИ громадянам:
3.1. Мартишку Миколі Тарасовичу, проживаючому по
в
с. Княжичі Броварського району, земельну ділянку IU10щею 0,1000 га для
будівництва та обслуговування жилого будинку і господарських будівель по
вул.ЯлнНІ<овіЙ, 16;
3.2.ВолошиніЙ Валенmні Василівні, проживаючій по
земельну ділянку rmощею 0,1 ООО га для
будівництва та обслуговування
жилого будинку і господарських будівель по вул.Драгоманова, 149~
3.3.Кужиму Юрію Сергійовичу, проживаючому ПО

земельну ділянку

площею

0,1000

га

для

будівництва та обслуговування

жилого будинку і господарських будівель по вул.ЯлинковіЙ, 12;

3.4.

Коновальqyкy

Олександру

Феофіловичу,

земельну ділянку ІШощею
та

жилого

обслуговування

вул Ялинковій, 14;
З.5.Авраменко

Вірі

Миколаївні,

земельну ділянку
обслуговування

)Килого

вул. О.Кобилянської,З 7;

будинку

площею

будинку

і

npоживаючому

0,1000

га для

господарських

проживаючій

0.1000

га

по

будівництва

бу дівель

по

по

для

господарських

будівництва та

будівель

0,5 rfjIJ

по

14

Шолудьку
провул,lliдлiсному~

проживаючому

по

земельну ділянку площею О.,] ООО га для будівництва та
жилого
будинку
1
господарських
будівель
по

3

Валенгинівні,
ПРОЖИВаІОчій по
площею O~]OOO га для будівництва та обслуговування
.......... v ...... rJl.

в

Костянтину Дмитровичу,

м.

.... ....."........

ОСIIO.ilаш;ь
будівель по вул.Драгоманова, 151 ~
"-" .........". Анатоліївні,
проживаючій по

площею
0,1000 га для
будівництва та
жилого будинку і господарських будівель по вул.Ялинковій,10;

Ігорю Юрійовичу, проживаючому по

0,1000 га для будівництва та обслуговування
А'
будівель по провул.Підлісному, l-a~
Юрію Вадимовичу, прожив аю чому по
_ ...

..........

ділянку
жилого будинку

О) 1ООО га для будівницгва та обслуговування

господарських будівель по вул. О.Кобилянської,

3.1І.Скрипці Яні

.

земельну ділянку

0,1000 га

для

33;

по

будівництва та обслуговування

жилого будинку і господарських будівель по вул.О.Кобилянської,35;

3.1 2. Васильковій

по

.
0,1000

земельну дшянку

га

жилого будинку і господарських

4.

громадянам

по

"'...".......J....

Надати в оренду

будівництва та обслуговування

о.

•

,~

:

4.1.Заяц
дШянку площею

Єгорівні, ПРіОЖИВсОО1qlЙ по

0,0593

га, з них

0,0009

га

земельну
обмеженого використання

інженерний коридор мережі

для

будинку і господарських

4.2.

-

обслуговування жилого

терміном на

2 роки;

Парфенюк
п..... ЖИЛОГО будинку і

земельну Д1ЛЯнку

.............

_...............,~ ... на 2 роки;
О, I~Чt(

господарських будівель

5.

••

МІСЬКО1 ради земелью дІЛЯНКИ натупним

Продовжити

теРМІНи

користування

земельними

ДІЛЯнками,

що

перебувають в оренді:

5.1.Дубовому Юрію Петровичу~ проживаючому по
площею 0,0032 га для обслуговування збірно-розбірного металевого гаражу по
вул. Горького в районі розміщення буд.

5.2.

Дудці

N2 5 терміном

Володимиру Івановичу,

на

2

проживаючому по

земельну ДІлянку
використання

ruІОщею
0,0699 гa~ з них О~ОЗЗ 1 га
інженерний
коридор
мережі

газопостачання,

для

ведення

вул.Кyryзова,59 терміном на

-

особистого

обмеженого
та

по

2 роки;

5.3 .варенко Галині Трохимівні~ проживаючій по
площею 0~0019 га для

обслуговування

гаражу по вул. Короленка в районі буд.

NS! 50 терміном на 2 роки~

металевого
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Надати дозвіл на виготовлення технічної
оформленню права користування земельними ділянками:
6.1. Мvxiнiй Людмилі Володимирівні, npожив аю чі й
для

встановлення

по

по

збірно-розбірного

бульв. Незалежності в районі розміщення буд. Н219-а;
, Несіну Миколі Степановичу, npожкваючому по

гаражу

для встановлення Збірно-розбірного гаражу по

розміщення буд.

по

в раноні

N2288-a;

6J.Зязі Олександру Петровичу, проживаючому по
встановлення збірно-розбірного гаражу по
u ....... :.t.Jп. розміщення буд. Nя2;

.

Незалежності в

7. Надати дозвіл на виготовлення технічної

по передачі у

земельної ділянки для ведення

виробництва, відповідно

СіЛьськогосподарського

схеми поділу земель

власності КСП

Україна'? на земельні частки (паї)
проживаючому в с. Ди:мmpово

земельної ділянки Х2

8.

276

.

змІНОЮ

ЦІЛьового

проживmoчому

по

ріллі.

Надати дозвіл на

,

Миколі Миколайовичу,

Броварського

... ТТ

....

rvo·л. .... тт""""ууу .... nn,,.,.,,,,,-.,......,

земельної ділянки із

Олександру

призначення

по

в

м.

~хайловичу,

Києві, ОРІЄНТОВНОЮ площею

0,0191 га із земель

сільськогосподарського
забудови по вул. Київській,254-а;

на землі ~лової

9. В зв"язку З втратою оригіналу

на право приватної
власності на землю, надати дозвіл на
дублікаry державного aкry
на право приватної власності на землю lвЗНJЩЬЮЙ Ганні Трохимівні та
Іваницькому Анатолію
на земельну ділянку площею 0~0430 га
для

обслуговування

жилого

будинку

та

господарських

бу;riвель

по

вул. Гвардійській? 18.

10.

Внести

Броварської

до

місько]' ради

та

Броварської :міської

1О .1.
п.4.2.

від

26.04. 07

X~

відносно

«. ..

.,".·... иJllLJ
0,0348

площею

!ІПро передачу земельних ДІЛЯнок

Володимира Вікторовича,

Броварського міського
щодо

307-20-05

земельних ресурсів від

згідно

13.06.2007

з листом

Nя

ділЯНКИ за цільовим використанням,
га ... » П'l.1'oyчQ"'f·U

«...

слів

у тому числі

будівель та

0,0309 га для обслуговування
0,0039 га для ведення

по вул. Фрунзе,25 терміном на

307-20·05

... ",

2 роки»;

!ІПро передачу земельних ділянок

в

... \

Анатоліївни, в зв'язку з технічною

підтверджують площу земельної

також

« .. ,в тому
земЛі

числі

0,0061

га-

спільної ... » замінити словами

« ...

а

слова
та

0,0061

га

16
від

10.3.

26.04.07

,N"я

"Про передачу земельних ділянок

307-20-05

... РІ,

в п,1.77. відносно Гущі Віталія Михайловича, в зв'язку з технічною правкою, а

також наявністю документів, що підтверджують mющу земельної ділянки, слова
(С.В тому числі 0~0060 га

-

землі спільної ... » заміниrи словами

« ...

та

0,0060

га

землі спільної

... »;
10.4. від 01.06.06 N!! 27-05-05

1.1 О

"Про передаqy земельних ділянок

п.

... ",

рішення відносно Чепенка Михайла Олександровича відмінити, в зв'язку з

його смер1Ю~

10.5.
п.

6.2.

від

23.11.06 N!! 161-11-0505

"Про передачу земельних ділянок

... ",

в

відносно Бабко Ользі Семенівні, в зв'язку з рішенням Броварського

міськрайонного суду Київській області від 22.06.2007р., що встановлює факт
належності сертифікату на земельну частку (пай) Кекух Ользі Семенівні, слово

«

Бабко,.

.

,»

замінити словом

.

«... СІ ножаl1» ~
10.6. від

14.10.2004р.

<<Кекух ... »

N"Q 546-25-24

,

слово

«... ріллі»

замінити словом

I!Про передачу земельних ділянок

... ",

п.l.40. рішення відносно Волошиної Лідії Павлівни відмінити, в зв'язку з

11

смертю.

11.

Попередити громадян зазначених в п.п.1,2,3 даного рішення про

необхідність виготовлення державних актів на право власності на землю,

Попередити громадян
зазначених в п. 4~5 даного рішення про
необхідність
укладення в місячний термін до 26.08.2007р. договорів оренди

12.

земЛl.

У випадку не оформлення договорів оренди землі міська рада буде

розглядати питання про припинення права користування землею.

13 .

Контроль за виконанням цього РІшення покласти на заступника

міського голови Андрєєва В. О.

І.В.Сanожко

Секретар ради

м,Бровари

від

26 ЛИПНЯ 2007
N!! 398-24-05

року

