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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Про передачу земельних ділянок громадянам У БласНlСТЬ, 

надання в та дозволів на зміну 
призначення земельних ділянок громадянам 

Розглянувши подання земельного відділу від 24.12.2007 )(2 3452 
щодо передачі земельНИХ ділянок громадянам у власність, надання в оренду 
та надання дозволів на зміну цільового призначення земельних ділянок 
громадянам, а також, враховуючи що земельні ділянки знаходяться в 
користуванні громадян і законність їх надання підтверджується відповідними 
документами і генеральним планом забудови м. Бровари, та 
СТ.ст. 12, , 40, 89, 116, 118, 11 120, 121, 124, 1 126 Земельного 
кодексу України, п. 12 Перехідних положень Земельного кодексу України, 
Постановою Кабінету Міністрів України вІД 11.04.2002 502 "Про 
затвердження Порядку зміни цільового земель, які перебувають у 
власностї громадян і юридичних п.34 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в УкраїніН, листом Державного комітету України по земельних 

від 10.05.2005 14-22-6/3595 та пропозиції постійної комісії з 
питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій~ міська рада 

ВИРІ ИЛА: 

U1ередати у власність земельні ділянки громадянам: 

QJ) Хренову Олексію Анатолійовичу> проживаючому 

в с.Требухів Броварського району, земельну ділянку 

загальною площею 0,1188 га, в тому числі 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку та господарських будівель та 0;0188 га ДЛЯ 

ведення особистого селянського господарства по вул.П.Дорошенка,6; 

1.2. Лізунову Дмитру Вілімсовичу, проживаючому 
_ в с.Заворичі Броварського району, земельну 

0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку та господарських 
будівель по пров.П.Чубинського,20. 

Надати в оренду із земель міської ради ділянку Мережко 
Зінаїді Іванівні, проживаючій по площею 
0~0037 га, в тому числі 0,0020 га землі обмеженого використання - інженерний 
коридор мереж комунікацій, для обслуговування гаражу - землі транспорту, по 
вул. Черняховського в районі розміщення бу д.H~ 19-б, терміном на 2 

3. Надати на виготовлення відведення 'земельних ділянок 
зміною цільового призначення: 

З. І. Василівні, проживаючій по 
площею 0,0740, га земель для ведення селянського 

господарства на житлової забудови по вул.М. Драгоманова, 1 
З Рожку Юрію Вікторовичу, проживаючому по 

земельну площею 0~07ЗОга земель для ведення особистого 
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сеЛЯНСЬКОГО господарства на землі житлової забудови по 

вул.М. Драгоманова,147; 

З.3. Радченко Світлані Валентинівні, проживаючій по 

земельну ділянку площею О,О950га із земель для ведення особистого 

селянського господарства на землі житлової забудови вул.М. Драгоманова.151; 

З.4. Степаненко Тетяні Василівні, проживаючій по 

земельну ДІЛЯНКУ площею О,О732га із земель для ведення особистого 

селянського господарства на земЛl житлової забудови по 

вул.М. Драгоманова, 147 -а. 
4. Попередити громадян зазначених в П.l даного рішення про необхідність . . 

виготовлення державних актш на право влаСНОСТІ на землю. 

5. Попередити громадян зазначених в п. 2 даного рішення про 

необхідність укладення в місячний термін до 27.01.2008р. договору оренди 

земЛІ. У випадку не оформлення договору оренди землі міська рада буде 

розглядати питання про припинення права користування землею. 

6. Контроль за виконанням цього РІшення покласти на заступника 

міського голови Андрєєва В.О. 

Секретар ради 

м.Бровари 

від 27 грудня 2007 року 
N2 578-31-05 
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