
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г Про передачу ~емельних ділянок громадянам -, 
у влаСНІСТЬ та надання в оренду І 

. Розглянувши ~одання земельного відділу від 03.09.2008 Н!! 1126 щодо 
передаЧІ земельних ДlЛЯНО~ ~омадянам у власність та надання в оренду, 

BpВXOB~~. те, що з~мельНІ ДІЛЯНКИ знаходяться в користуванні ГPOMaдJIII і 
закОВИ1сть 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 Украіні", а також враховуючи пропозиції постійної комісії з 
питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Передати у власність земельні діJIЯНКИ громадянам: 
1.1.д1rrлу Івану Миколайовичу, проживаючому по вул. Кирпоноса,S-б, 

земельну ділянку площею 0,0614 га ДЛJI обслуговування житлового будинку та 
господарських будівель по вул.Кирпоноса,5-б; 

1.2.Гермашенко Людмилі Лук"янівні, проживаючій по вул.БерезНJПdвській,24 
. кв.191 в м. Києві, земельну дiJIJIНКY площею 0,0333 га для обслуговувaвиJI 
житлового будинку та господарських будівель по вул.Старотроїцькій, 136; 

1.3.Галицькому Юрію Миколайовичу, проживаючому по вул.Єсевіва,10, 
земельну ділянку площею 0,0347 га, з них 0,0011 га землі обмеженого 
використання - інженерний коридор мережі лінії електропередачі, для 
обслуговування житлового будинку та господарських будівель по вул.Єсеніна,10; 

1.4. Москаленко Пелагеі Кузьмівні, пр оживаючій по вул.Каштановій,13 
кв.224 в м.Києві земельну ділянку площею 0,0300 га, з них 0,0011 га землі 

, • u • • ••• • 

обмеженого використання - Івженернии коридор мереЖІ ЛІНІІ електропередаЧІ, для 
обслуговування житлового будинку та господарських будівель по 

вул.Петровського,3; 
1.5.Добровольському Віктору Петровичу, проживаюЧОМУ по вул.Восьмого 

з''ізду Рад,4, земельну дЇJIJIНICY площею 0,0320 га, з ~ .0,~022 га зе~ обмеженоto 
використання _ інженерний коридор мереЖІ ЛШІІ електропередачі, для 
обслуговування житлового будинкУ та господарських будівель по 

вул.Восьмого з"ізду Рад,4; І' О, •• . . , t.J'... 
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І.6.Авраменко ГалИНІ· В 
u олодим . . 

nnовул.Оболонськии, 1 О, земельну діл ИРІВНІ, проживаючій по 
.ІТ. О 1000 янку загальною пл О 1 ЧИСЛІ , га для обслуговування >кит ощею ,138 ra, в тому 
будівель та 0,0138 га для ведення особи :лового будинку та господарських 
вровул.ОболонсьКИЙ, 1 О; стого селянського господарства по 

1.7.Фесd Юрію Петровичу прожи 
дїJIJIВКY JШощею 0,0241 га ДЛJI в~дення ::чому по вул. ЧаіКОВСького,7, земельну 
вул. Чайковського, 7; истого селянського господарства по 

1.8.Мигулько Євгенію Івановичу, п оживаю · 
кв.І77, земельну ділянку 00132 г Р чому. по бульв.НезалеЖНОСТl,4-а 

. ... ,а, з них 0,0047 га зеМЛІ обмеженого використання 
- ІНЖенернии коридор мережі лінії електропередачі, для ведення особистого 
селянського господарства по вул. Черняховського 18· 
. 1.9. Шликовій Руслані Павлівні, проживаючіА;о вул.Челюскіна,15, земельну 

~JJIJППCY площею 0,0408 га? ~ ~~ 0,0116 га землі обмеженого використання -
шженерRИЙ КОРИДОР мереЖІ ЛІНІІ електропередачі, для обслуговування житлового 
будинку та господарських будівель по вул.Челюскіна,15; 

1.10.П?номаренко Валентині Петрівні, npоживаючіі по вул.Леніна,119, 
земельну д1JIJIНI(}' площею 0,0651 га, з них 0,0024 га землі обмеженого 
впористaннJI - інженерний коридор мережі лінії електропередачі, для 
обслуговування житлового будинку та господарських будівель по 

вул.Леніна, 119-121; 
. І.l1.КривоІПЛИК Вірі Яківні, npоживаючій по вул.Ковпака,20, земельну 

диIJПIICY площею 0,0605 га для обслуговування житлового будинку та 
господарських будівель по вул.Ковпака,20; 

1.12.Іваненку Валерію Івановичу, проживаючому по вул.Леонтовича,3, 
земельну ділянку площею 0,0569 га для обслуговування житлового будинку та 
господарських будівель по вул.Леонтовича,3; 

І.І3.Савицькому Євгену Федоровичу, npоживаючому по вул.Марини 
Расковоі,б, земельну ділянку площею 0,0714 га ДJIJI обслуговування житлового 
будинку та господарських будівель по вул.Марини Раскової,б; 

I.І4.Єременку Владиславу Андрійовичу, проживаючому по вул.Щорса, 77, 
земельну ділянку площею 0,0414 га ДЛJI обслуговування житлового будинку та 
господарських будівель по вул.Щорса, 77; 

1.15.Дикому Олександру Петровичу, проживаючому по вул. Лаврухіва,7 
кв.247 в м. Києві, земельну ділянку загальною площею 0,0377 га, в тому числі 
0,0343 га, з них О 001 О га - землі спільної сумісної власності з гр. Кізієвою Г.К., ДJIJI 
обслуговування ~лового будинку та господарських будівель та 0,0034 га для 
ведення особистого селянСЬКОГО господарства по вул. Сєдова,17; 

I.Іб.Лукamовіі Ніні Леонтіївні, проживаючій по вул.Карла Маркса,32, 
земельну ділянку площею 0,0732 га ДЛJI обслуговування житлового будинку та 
господарських будівель по вул.Карла Маркса,32; 

1.17.IllиJIнy Миколі ПетровИЧУ, проживаючому по вул.Кутузова,IІ9-а, 
земельну ділянку площею 0,0604 га для обслуговування житлового будинку та 
господарських будівель по вул.кутузова,І19-а; 



1.18.МигрИНУ Олексію Федоровичу J 

; "crитtV ' ПРоживаючому зe&teJIЬН)' Ди~AA'~ • площею 0,0929 га для об ов ПО вул.БУДЬОННОГО,24, 
roсподарських БУДІВель ПО вул.Будьонного 24~ yвaнНJI ЖИТлового будинІ<у та 

l.l9.Блажиєвському Валерію с"· 
ТІ' 14 земель . танlславовичу пр вул.J.lеВ1Ва" ну ДІЛЯНКУ площею О 0617 ' оживаючому по 

6уДИВХУ та господарських будівель ПО вул Л . га 1 для обслуговувaнНJI житлового 
1.20.Поліванчук Ганні ВасиліВНІ' . еНІНа, 4; 

. ' проживаючій ПО 1 земельну дiJIJIНКY площею 0,0362 га для обс гов вул. -го TpaвНJI,SO, 
roсподарських будівел~"" по ~ул.l-го Травня,SО; лу yвaHНJI житлового будинІ<у та 

1.21.МеНЬІПИКОВІИ СВІтлані Андріївні . 
земельну ділянку площею 0,0625 га для ~б:РОЖИВаюЧ1Й по вул.3аводській,22, 
roсподарських будівель по вул.ЗаводськіЙ 22' лyroвування житлового будинку та 

1.22.ВИJIIНЯI( Зінаїді Іванівні про~ив~чій пл . о 0631 ' по вул. еханова,9 земельну 
дiJIJIИКY площею, га, з них 0,0028 га землі обмеж ' 
• "" • • '00 еного використання -

б
bDКевервии коридор мереЖІ Л~Нl1 електропередачі, для обслуговування житлового 
~»ПІКУ та господарських БУДІВель по вул.Плеханова,9; 

1.23. Романенку Едуарду Володимировичу проживаю київ ''''' 3 10 1 ' чому ПО 
ВУJl сьКlИ, кв. 2, земе~ьну ділянку площею 0,0734 га, з них 0,0070 га землі 
обмеженого використання - Інженерний коридор мережі лінії електропередачі, для 
обслуговування житлового будинку та господарських будівель по 

ВУJl.Горькоro,27 ; 
. 1.24.Суменку Сергію Дмитровичу, проживаючому по вул.Сєдова,3, земельну 
~ площею 0,0503 га, з них 0,0048 га землі обмеженого використания -
1ВЖеиериий коридор мережі лінії електропередачі, для обслуговування житлового 
будинку та господарських будівель по вул.Сєдова,3; 

1.25. Насіковському Олександру Володимировичу, проживаючому по 
вул. Грушевського,17/1 кв.54, земельну ділянку площею 0,0330 га для ведеНИJI 
особистого селянського господарства по вул. СОНJlЧНїй,23; 

1.26.Сергієнку Віктору Степановичу, проживаючому по вул.Богдана 
Хмельиицького,2-а, земельну ділянку площею 0,0649 га для обслуговувaНИJI 
ЖИТпового будинку та господарських будівель по вул.Богдана Хмельвицького,2-а; 

1.27.Амочаєвій Олександрі Іванівні, проживаючій по вул.Ч8ЙКовського,S, 
земельну дimпп<y площею 0,0318 га для обслуговування житлового будинку та 
rocподарських будівель по вул.чайковського,5; 

1.28.Ємцю Станіславу ІвановИЧУ, проживаючо~ по вул.Грymевського,3-б 
ІСВ.41, земельну Ділянку площею 0,1000 га для БУДІвництва :а обслуговувaНИJI 
-пового будинку та господарських будівель по вул.АБРИКОСОВIЙ,6. 

2. Передати в спільну сумісну власність земельні ділянки гpoM8ДJIНaм: ... 
21 СВ' Михайлівні Суменку Олександру Миколаиовичу, 

nPО~аю' уменко алентино lеЗЬYJOYd 25 з~мельну ділянку площею 0,0854 га Д1UI 
I&VШ чим по провул. В АП·&, , б · Обслуговування житлового будинкУ та господарських УД1Вель по 

Dpовул.ОнезьКИЙ 25' · Ю '" 2 2 к: "Ю' ВіталійовИЧУ, Куроєдову АндрІЮ р1ИОВИЧУ, 
КуРо ". YPOЄД~BY '00 ~1Ю аюЧИМ по вул. Челюскіна,44, земельну ділянку 
пл ЄДовій ОЛЬЗІ ЮРІІВIІ1, проЖИВ ЖИТЛОВОГО будинкУ та господарських 
Ощею О 0791 га ппа оБСЛУГОВУВання 

6" . ' ~&I" 
о1д1Вель по вул. Челюсківа,44; 
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2.3.Гоичаренко Володим І 

нру вановичу Г 
ВOJIодимировичу, ПРОживаючим по в л . ' '.. овчаренко Ігорю 
з8f'8JJЬвою площею 0,1670 га, з них 6, 1 оо~~:ЛІСКОВІИ,з, земельну дiшmкy 
буДИНКУ та господарських будівель та О 0670 ДJIJI обслуговуванНJI житлового 
roсподарства по вул.Будьонного 4' ' га ДJIJI BeдeHНJI особистого селянськоro , , 

2.4.Кондратюкову Олексію Олексій К . u '" г . ОВИЧУ, ондратюко~'-~ 
ковдраТЮКОВIИ анНІ Іванівні, ПРОЖИВaJОЧИМ п .... ~ 
,,;ncnntV площею О 0294 о вул. М OCqJ 
р.ии ___ " .' га для обслуговуванНJI ~~~~~~~ііП~ 
господарських БУДІвель по вул. Матросова, 1 О. ~. ~ n ';';-11 r., 25 Сай лю . ,..:Jц..~ • l 1~,fV.! 1'& .... llі .. 

: __ ' ДМИЛl Костянтинівні, Сай Анатолію аІ ов,1f'.іСаlЙ~~mію 
Аватотиовичу, проживаючим по вул. Заводській,ll, зе:мwv.R:N(iJiJ.Dпc71 
0,0597 га ДЗIJI. u обслуговування житлового будинку та госп кик б a,!UPJ1Ь 
вул. Заводсьюи, 11 ; І w 9!J 
. ~.6.~epгiЄHKO Любові Борисівні, Сергієнко Олегу Вікторовичу, Сергієнко Івиі 

В1КТОРIВНІ, проживаючим по вул. Рози Люксембург,62, земельну ділянку площею 
0,1000 га ДЗIJI обслуговуванНJI житлового будинку та господарських будівель по 
вул. Рози Люксембург,62; ~ _. ". l' О О" А/1 9 J 

2 7 В . М '" Л ~u..ц. ~ "І. е; /"- 00-, ~-o.r... ~ ~ ра 1 
. . ОЛОСI арll ОГВИНІВНl, ВЬлосі Валерію ГригоровиЧу; . ~ Ioif.t 

вул. Гальбича,41, земельну ділянку площею 0,1000 га - QOCЩуfliИanteJj~\ 
житловоro будинку та господарських будівель по вул. Гальбича~'" .) ~ ф 

2.8.Бєліченко Діані Іванівні, Бєліченку Миколі Семенов s r ~: 
вул.Чemoскіна,88, земельну ділянку площею 0,0733 га, з ~o га \в! 
обмеженого використання - інженерний коридор мережі лінії еле ~cweда~ 
обслуговування житлового будинку та господарських б1, 11 ~ по 
вул.Чemoскіна,88. 

3.Затвердити проект землеустрою та надати у власність земельну дішппсу 
громадивину Лізунову Дмитру Вілімсовичу, проживаючому по 
вул.ЧервоноармійськіЙ,37 в с. Заворичі, земельну дішппсу площею 0,0763 ra, для 
ведеНИJI особистого селянського господарства по пров.Павла Чубинського,20. 

4.Надати в оренду із земель міської ради земельні ділянки: 
4.1.Афанасову Валерію володимировичу, проживаючому по 

вул.Короленка,S6-а кв.135, земельну ділянку площею 0,0035 га для встановлеНИJI 
Збірно-розбірного гаражу по вул. Короленка в районі розміщеИНJI буд. Н!!56-а 
терміном на 2 роки; 

4.2.Голуб Людмилі Василівні, проживаючій по вул.Чапаєва,12, земельну 
ділинку площею 0,0300 га для BeдeННJI особистого сemшського господарства по 
вул. Пушкіиа,47 терміном на 2 роки. 

5.Надати дозвіл на складання технічної документації по оформлешпо права 
kОРИстувaИИJI на земельні ділянКИ гpoM8ДJIНaм: 

5.1.ГавриmoІСУ ВолоДИМИРУ Степаи.~вичу,. пр?живаючому по 
вуп.Набережна,8 кв.24 в м. Надим ТюмеНСЬКОІ облаСТІ, ОРІЄНТОВНОЮ площею 
0,0728 га для обслуговування житлового будинку та господарських будівель по 

вул.Ковпака,22-а; 
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S.2.БиковіЙ Валентині Іванівні n . о. 

іЄНТОВИОЮ площею О 1052 ' РОживаюЧІИ 
ор .' га для обслуговуванни 
roсподарських БУДІвель по вул.Димитрова,S 1. 

по вул.Димитрова,51, 
житлового будинку та 

6.Надати дозвіл на ВИГотовлеННJI проектів . 
земельних дimшок громадинам у власність: землеустрою щодо вщведеННJI 

6. ~. Таран OKc~i Іванівні, Проживаючій по вул.Заболотного 1 Об кв 2S в 
М. КиЄВІ, земельну ДІЛЯНКУ орієнтовною площею О 1 О б '. . 
б ' га, для УДІвництва та 

о CJIYГOBYВ~ ЖИтлового будинку та господарських будів"""'"'~~~ 
КобиmmСЬКОI,30; of. і і il пьги 

62 П '0. О . ~ о' 0_* 
.. ~НСЬКІИ. ксанl Миколаївні, проживаючій по ,'~(~QВS"It4V~~ 

земельну ДІЛЯНКУ ОРІЄНТОВНОЮ площею 0,0943 га, : ~r~~цП_ 
обcnyrовування житлового будинку та господарських бу ~.-
Дороmеика,52; .3.м. с и..и. ~ ~o.U оі А1-' 910- 4 !-О(",,, . .(о 10 ~-J' 

б.3. Сердюку Микол'f Івановичу, проживаючому по Byт.~8W[x 
кв.19, земельну ділянку орієнтовною площею 0,10 га, для а та 
обcnyroвування житлового будинку та господарських будівель по вул. Ольги 
Кобилинської,32; 

б.4. ПОJПOшкевичу Володимиру Анатолійовичу, проживаючому по 
вул.Гагаріна,12-а (гуртожиток), земельну ділянку орієнтовною площею 0,10 га, 
ДJIJI будівництва та обслуговуванни житлового будинку та господарських будівель 
по вул. Ольги Кобилянської,З4; 

б.5.НасіковськіЙ Анні Олександрівні, проживаючій по вул. Гагаріна,27 
кв.94, земельну ділянку орієнтовною площею 0,10 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку та господарських будівель по 
вул. Соборній, 1 О; 

б.6.Долотову Анатолію Володимировичу, проживаючому по 
вул.Гагаріиа,29 кв.77, земельну ділянку орієнтовною площею 0,10 га ДJIJI 
будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель по 
вул. Соборній,12; 

б.7.Швидаку Миколі Максимовичу, проживаючому по 

с. Требухів, земельну ділянку орієнтовною площею 0,0 
особистого ~~CЬKOГO господарства по вул.Пaвnа Чубинсько 

• ч.u.. tt:f t:r.o,. оо! il.: 12 (! - 'і-О!" q-
7.В зв'язку з втратою ОРИГІНалу державного акту 

власності на земmo, надати дозвіл на виготовле~ дубліка: «іР 
право приватної власності на зеМJIЮ Красношрському Андр iJ"СИJIЬО'~'АJF 
земельну ділянку площею 0,0989 га для обслуговув8ННJI жИ~~g~[у 
господарських будівель по вул.Петровського,б8. 

8. Попередити громадян зазначе~ в П.п. 1 ,2,3 д~oгo ріmеИНJI про 
необхідність виготовлення державних актІВ на право влаСНОСТІ на землю. 

9. Попередити громадян зазначених в п. 4 дaнo~o рішеИНJI про необхідність 
ухладеИНJI в місЯЧНИЙ термін до 18.1 0.~0~8p. ДОГОВОРІВ оренди землі. У вип~ 
не оформnеИИJI договорів оренди зеМЛІ МІська рада буде розглядати питаиия про 
припииеИИJI права користування землею. 



10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступинка 
міського голови Андрєєва в.о. 

Виконуючий обов'язки міського 
голови - секретар ради 

м.Бровари 

від 18 вересня 2008 року 
Н!! tP/" '15 ... t:I!r 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
виконуюча обов'JlЗКИ начальника 

земельного відділу - заступник 

начальника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник юридичного відділу 

Начальник управління 
містобудування та архітектури -

Л.М.ГУДИМеНКО 

В.О.Андрєєв 

СЗ2' І.Г Лавер 

головний архітектор міста Л.Є.Рибакова 

НачальникзaпnьиоroвЩШу ~ ~, НІГ ~~_~ .. натюк 

Голова постійної комісії з ПИтань 
розвитку та ~лагоустрою територій, 
зем~них В1ДН~син, архітектури, 
БУДІВництва та Інвестицій 

С.В.ПіддуБІШС 



ВИ}(онуючому обов'язки міського 
голови - секретарю ради 

0.3 . Ofl. о~anожку І.В. 

ПОДАНня 

Просимо розглянути на черговому . . 
пит8IIВJI щодо передачі земельних ~аСlдаинl Броварської міської ради 
И8Д8IIВJI В оренду: ДІЛJ1НОК громадинам у власність та 

1. Передати у власність земельні ді nllUVYж 1 1 П -.. І UU&П&UI громадинам: 
.. ~~nY вану Миколайовичу прожив 

земельну ділянку площею О 0614 га ~ б аючому по вул. Кирпоноса,5-б, 
господарських будівель по ~УЛ.Кирпоноса~5~:ГОВУВання житлового будинку та 

1.2.Гермашенко Людмилі ЛVТl'''·· .... Б .. ...J." JlНlBHl, проживаюч1И по 
вул. ерезняювсьюи,24 кв.191 в м. Києві, земельну дiлJппcy площею 0,0333 ri. 
ДJIJI оБСЗlY':?в~анНJI житлового будинку та господарських будівель п 
вул.СтаРОТРОlцьюЙ,І36; о 

І.3.Галицькому Юрію Миколайовичу, проживаючому по вул.Єсеніна,10 
земельну ділянку площею 0,0347 ra, з них 0,0011 га землі обмеженог~ 
впористaнНJI - інженерний коридор мережі лінії електропередачі, ДJIJI 
обcлyroвувaнНJI житлового будинку та господарських будівель по 
вул.Єсеніна, 1 О; 

1.4. Москаленко Пелагеї Кузьмівні, проживаючій по вул.Каштановій,13 
ІСВ.224 в м.Києві, земельну дimmкy площею 0,0300 га, з вих 0,0011 га землі 
обмеженого використання - інженерний коридор мережі лінії електропередачі, 
ДJIJI обслуговувaнНJI житлового будинку та господарських будівель по 

вул.Петровського,3; 
1.5.Добровольському Віктору Петровичу, проживаючому по вул.Восьмого 

з''їзду Рад,4, земельну ділянку площею 0,0320 га, з них 0,0022 га землі 
обмеженого використaниJI - інженерний коридор мережі лінії електропередачі, 
ДlIJI обслуговування житлового будинку та господарських будівель по 
вул.Восьмого з"їзду Рад,4; 

l.б.Авраменко Галині Володимирівні, проживаючій по 
провул.ОболоисьКИЙ,10, земельну ділянку загальною площею 0,1138 га, в тому 
числі 0,1000 га ДЛJI обслугоВУВ8IШJI житлового будинку та господарських 
будівель та 0,0138 га для ведення особистого сепинського господарства по 

провул.ОболоисьКИЙ, 1 О; 
1.7.Фес8Й Юрію Петровичу, проживаючому по вул. ЧайкОВСЬКОГО,7, 

земельну ділянку площею 0,0241 га дrrя ведеllШI особистого CeJIJlНCЬKOГO 
господарства по вул. чайковського,7; 

1 8 мигу. Євгенію Івановичу, проживаючому по 
бv~в Н· • ЛЬКО. 4-а кв 177 земельну ДЇЛJППCY 0,0132 га, з вих 0,0047 га землі 
J"~. езалежносТ1, ., . . ... . 
обм _uucr інженерний коридор меpcжt Л1В11 елерропередаЧ1, 

еженого викорис'.l.АПР''' - r ..... ТТ ~8 Вn& б 8"IІНСЬКОГО господарства п ВУЛФ'1.еRНJlXОВ15~' 
"УUI. ведення осо истого C~.&A 1!l\ ~ 3, 1\С ,ru f Dх.ДRИZ'ol .1"12 ~ " 

.. ()~.. (), ._О? р. 



1.9. Шликовій Руслані П . . L. 
. амIВНІ, ПРОживаючій 

земельну д1JUIНI<y площею О 0408 по вул.Чезпоскіна,lS 
використання - інженернии~ га, з них 0,0116 га землі обмежено~ 

коридор мер . . '" 
обслуговування житлового буд еЖ1 ЛІНlІ електропередачі, ДJIJI 
вул.Чemoскіна, 15; инку та господарських будівель по 

I.ІО.Пономаренко Валентині П ів' .... . 
земельну діJUlНІ<у площею О 0651 етр НІ, проживаюЧІИ по вул.ЛеНІна,119, 
використання _ інженерн ~ га, з них 0,0024 га землі обмеженого 
обслуговування ии коридор мережі лінії електропередачі ДJIJI 

житлового будинку та . ' 
вул.Леніна, 119-121; господарських БУДІВель по 

1 11 Кривошлик В' . Як' . . .. ІрІ ІВНІ, проживаючій по вул.Ковпака 20 земельну 
д1JIJlllКY площе~ 0,0605 га для обслуговуванНJI житловог~ б та 
господарських БУДІВель по вул.Ковпака,20; удинку 

І.І2.Іваненку Валерію Іван . овичу, проживаючому по вул.Леонтовича,3 
земельну д1JUlНКY ~ощею 0,0569 га для обслуговувaнНJJ житлового будинку T~ 
господарських БУДІВель по вул.Леонтовича,3; 

1. ~3 .Савицькому. Євгену Федоровичу, проживаюЧОМУ по вул.Марини 
РаСКОВОІ,6, земельну ДlJUlНКY площею 0,0714 га для обслуговувaнНJJ житлового 
будинку та господарських будівель по вул.Марини Раскової,6; 

1.14.Єременку Владиславу Андрійовичу, проживаюЧОМУ по вул.Щорса,77, 
земельну ділянку площею 0,0414 га для обслуговувaнНJJ житлового будинку та 
господарських будівель по вул.Щорса, 77; 

1.15.Дmcoмy Олександру Петровичу, проживаюЧОМУ по вул. Лаврухіна, 7 
кв.247 в м. Києві, земельну ділянку загальною площею 0,0377 га, в тому числі 
0,0343 га, з них 0,0010 га - землі спільної сумісної власиості з Ір. Кізієвою Г.К., 
для обслуговування житлового будинку та господарських будівель та 0,0034 га 
для ведення особистого CeJIJlНCЬKOГO господарства по вул. Сєдова,17; 

1.16.Лукamовій ніні Леонтіївні, проживаючій по вул.Карла Маркса,32, 
земельну ділянку площею 0,0732 га ДJIJI обcлyroвувaнНJJ житлового будинку та 
господарських будівель по вул.Карла Маркса,32; 

1.17.Шияну Миколі Петровичу, проживаючому по вул.Кутузова,119-а, 
земельну ділянку площею 0,0604 га ДJIJI обcлyroвуваиии житлового будинку та 
господарських будівель по вул.Кутузова, 119-а; 

1. 18.Мигрину Олексію Федоровичу, проживаючому по вул.Будьонного,24, 
земельну ділянку площею 0,0929 га ДJIJI обслуговуваиии житлового будинку та 
господарських будівель по вул.Будьоиного,24; 

1.19.БлажиєвсьКОМУ Валерію Станіславовичу, проживаюЧОМУ по 
вул.Леніна,14, земельну дЇJIJППCY пло~ею 0,0617 га f1ДJ! обслуговування 
житлового будинку та господарських БУДІВель по вул.ЛеНІна,14; 

1.20.ПоліваичуІС ганні Василівні, проживаючій по вул.l-го TpaвНJI,50, 
земельну ділянку площею 0,0362 га ДJIJI обcлyroвуванни житлового будинку та 
господарських будівель по ~ул.l ~гo Tp~НJI!50; .... 

1.21.МеиьшикоВій СВІТЛаш АндрlIВНІ, проживаючш по вул.Заводській,22, 
земельну ділянку площею 0,0625 га ДJIJI .... обслуговуваини житлового будинку та 
господарських будівель по ВУЛ:З~ОДСЬК1И,22; . 

1.22.ВИПIВJIIC Зінаїді ІвашвНІ, проживаючій ~o вул.Плеханова,9, земельну 
ділянку площею 0,0631 га, з них 0,0028 га зеМЛІ обмеженого викориcтaнНJI -



• W J іНЖенернии коридор мережі . . .. 
б ЛІНll елеІСТроперед . б 

житлового удиmcy та господарських б . аЧІ, ДJIJI о слуговуваини 
1.23. Романеску Вдуа ~ДІвель по вул.Плеханова,9; 

вул.КиївськіЙ,3 1 О кв.12, земель~ДУ ітmОЛОДИМИРОВИЧУ, проживаючому по 
землі обмеженого використанНJI Д _ ку. площею ~,0734 га, з них 0,0070 га 
електропередачі, ДJIJI обслугов в Інженернии коридор мережі лінії 
будівель по ВУЛ.Горького,2~; aнНJI житлового будинку та господарських 

1.24.C~eHКY Сергію Дмитровичу, проживаючому по вул Сєдова,3 
земельну Д1ЛJlнку ~ощею 0,0503 га, з них 0,0048 га землі обмежено~ 
використання - Інженерний КОРИД0 .. ... б Р мереЖІ ЛІНІІ електропередачі ДJIJI 
о слуговуванНJI житлового будинку та господарських будівель ' по 
вул.Сєдова,3; 

1.25. Насіковському Олександру Володимировичу, проживаючому по 
вул. Грушевського,17/1 кв.54, земельну дiлJIнку площею 0,0330 га ДJIJI BeдeННJI 
особистого селянського господарства по вул. СОНJIЧНій 23· 

1.26.Сергієнку Віктору Степановичу, прожив~ч~му по вул.Богдана 
Хмельницького,2-а, земельну дimmкy площею 0,0649 га ДJIJI обслуговування 
житлового будинку та господарських будівель по вул.Богдана 
Хмельницького,2-а; 

1.27.АмочаєвіЙ Олександрі Іванівні, проживаючій по вул.ЧайІСовського,5, 
земельну ділянку площею 0,0318 га ДJIJI обслуговування житлового будинку та 
господарських будівель по вул. ЧайКОВСЬКОГО,5; 

1.28.Ємцю Станіславу Івановичу, проживаючому по вул.Грymевського,3-б 
кв.41, земельну дiлJIнку площею 0,1 ООО га ДJIJI будівництва та обслуговування 
житлового будинку та господарських будівель по вул.Абрикосовій,6. 

2. Передати в спільну сумісну власність земельні дimппcи громадинам: 
2.1.Суменко Валентині Михайлівні, Суменку Олександру Миколайовичу, 

проживаючим по провул. Онезький,25, земельну дiлJIИкy площею 0,0854 га ДJIJI 
обслуговуванни житлового будинку та господарських будівель по 

провул.ОнезьКИЙ,25; 
2.2.Куроєдову Юрію Віталійовичу, Куроєдову Андрію Юрійовичу, 

Куроєдовій Ользі Юріївні, проживаючим по вул. Челюсківа,44, земельну 
дiлJIИкy площею 0,0791 га для ~бcлyroвування житлового будинку та 
господарських будівель по вул. Чemoсюна,44; 

2.3.Гончареико володимиру Івановичу, Гончаренко Ігорю 
Володимировичу, проживаючим по вул. Пролісковій,3, земельну дiлJIИкy 
загальною площею 0,1670 ra, з них 0,1 ООО га ДJIJI обслуговувaннJI житлового 
будинку та господарських будівель та 0,0670 га ДJIJI BeдeННJI особистого 
СeлJIВського господарства по вул.Будьонного,4; 

2.4.КовдратюковУ Олексію Олексійовичу, Ковдратюковій Ірині Олексіївні, 
Кондратюковій Ганні Іванівні, проживаючим по вул. Матросова,1 О, земельну 
дiлJIИкy площею 0,0294 га ДJIJI обcлyroвувaннJI житлового будинку та 
господарських будівель по вул. Ma~OC~Ba, 1 О] • 

2.5.Сай Людмилі КостJIНТИН1ВН1, Саи АнатоЛІЮ Миколайовичу, Сай 
Андрію Анатолійовичу, проживаючим по вул. Заводській,ll, земельну дiлJIИкy 



ПJlощею 0,0597 га для обслугову 4 
будівель по вул. Заводській 11. вання житлового будинку та господарських 

2.6.Сергієнко Любові 'Бо' ис·· . 
Інні Вїкторівні, ПРОЖиваючим Рпо ІВНІ, ~ерпєнко Олегу Вікторовичу, Сергієнко 
площею О 1 ООО га для об вул. ози Люксембург,б2, земельну ділянку 

, слуговуванНJI житлов б 
будівель по BY~. Роз~.~ксембург,б2; ого удинку та господарських 

2.7.ВОЛОСІ МаР11 Логвинівні Во . В . 
ПО вул. Гальбича 41 земельну д. ' ЛОСІ алеРІЮ Григоровичу, проживаючим 

б " !ЛЯНКУ площею 0,1000 га ДJIJI обслуговувaниJI 
житлового ~динку T~ го.спод~рських будівель по вул. Гальбича,41; 

2.8.БЄЛlченко ДІаНІ ІваНІвні Бєліченку М . С Ч. ' ИКОЛІ еменовичу, проживаючим 
ПБО вул. елюСКІна,88, земельнr ділянку площею 0,0733 га, з них 0,0022 га землі 
о меженого використання - Інженерний коридор ме .. ... . б реЖІ ЛІНІІ елеК"ІропередаЧl, 

ДJIJI о с~овування житлового будинку та господарських будівель по 
вул.Челюсюна,88. 

3.Затверд~ проект землеустрою та надати у власність земельну ділянку 
громадинину .:nзу~ову Дмитру Вілімсовичу, проживаючому по 
вул.ЧервоноаРМIИСЬКlи,37 в с. Заворичі, земельну ділянку площею 0,07б3 ra, 
ДЛJI ведення особистого селянського господарства по пров.Павла 

Чубинського,20. 

4.Надати в оренду із земель міської ради земельні ділянки: 
4.1.Афанасову Валерію Володимировичу, проживаючому по 

вул.Короленка,5б-а кв.135, земельну ділянку площею 0,0035 га ДJIJI 
встановлення збірно-розбірного гаражу по вул. Короленка в районі розміщеННJI 
буд. N!!5б-а терміном на 2 роки; 

4.2.Голуб Людмилі Василівні, проживаючій по вул.Чапаєва,12, 
земельну дimmкy площею 0,0300 га ДJIJI ведення особистого CeJlJlНCЬKOГO 
господарства по вул. Пymкiна,47 терміном на 2 роки. 

5.Надати дозвіл на складання технічної документації по оформленню 
права користування на земельні ділянки гpoM8ДJIНaм: 

5.1.Гаврилюку володимиру Степановичу, проживаючому по 
вул.Набережна,8 кв.24 в м. Надим Тюменської області, орієнтовною площею 
0,0728 га ДJDI обслуговУВання житлового будинку та господарських будівель по 

вул.ковпака,22-а; 
5.2.БиковіЙ Валентині Іванівні, проживаючій по вул.ДИмитрова,51, 

орієнтовною площею 0,1052 га для обслyroвувaниJI житлового будинку та 
господарських будівель по вул.Димитрова,51. 

б.Надати дозвіл на виготовлен~ проектів землеустрою щодо BiдвeдeННJI 
земельних ділянок гром8ДЮІ~ ~ влаСНІСТЬ: .... 

б.l. Таран Оксані IвaнlB~I, проживаюЧІИ по вул.Заболотного,.1 Об кв.25 в 
м. Києві, земельну ділянкУ ОРІЄНТОВНОЮ площею 0,10 ra, ~ БУДІвництва та 
обслуговування житловоГО будинку та господарських БУДІвель по вул.Ольги 

КоБИЛJIНськоі,30; .. . .... 
6.2. IIamииській Оксані МикОЛа1ВН1, проживаючш по вул.Котовського,25, 

земельну дїЛJIВКY оріЄНТОВНОЮ площею 0,0943 га, ДJIJI будівництва та 



оБСЦУГОВУВанни JЮКТлового будинку Ta~гo . 
Дорошенка,52; сподарських будІВель по вул.Петра 

б.3. СердюІСу Миколі І 
вул.ЧеРНJIXОВСЬКОго,17 кв.19 зем . вановичу~ проживаючому по 
"па будівництва та обслу' ельну Д1JIJJНКУ ОРІЄНТОВНОЮ площею 0,10 га, 
Pt'-. говування житлового буд 
будівель по вул. Ольги Кобилянської 32. инку та господарських 

б.4. ПОJПOшкевичу Володим~ , А .... r · 12 ( ру наТОЛІИОВИЧУ, проживаючому по 
вул. aгa~IHa, .. а гуртожиток), земельну діJIJIНКУ орієнтовною площею 010 ra, 
P,JJJI. БУДІвництва та обслуговування житлового будинку та господа~ських 
БУДІвель по вул. Ольги Кобилянської 34· 

б.5.Насіковс~кіЙ Анні Олекса~рівні, проживаючій по вул. Гагаріна,27 
кв.94, земельну ДІЛЯНКУ орієнтовною площею 0,10 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку та господарських будівель по 
вул. Соборній, 1 О; 

б.б.~олотову Анатолію Володимировичу, проживаючому по 
вул:ГагаРІна,29 кв. 77, земельну ділянку орієнтовною площею 0,10 га для 
БУД1вництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель 
по вул. Соборній,12; 

б.7.Швидаку Миколі Максимовичу, проживаючому по вул. Щорса,S8 в 
с. Требухів, земельну діЛJIНКУ орієнтовною площею 0,0732 га, ДJIJI ведеНШІ 

особистого селянського господарства по вул.Павла Чубинського,24. 

7.В зв 'язку з В1ратою ориriналу державного акту на право приватної 
власності на зеМJПO, надати дозвіл на виготовлеВИSI дублікату державного акту 
на право приватної власності на землю Краснопірському Андрію Васильовичу 
ва земельну ділянку площею 0,0989 га ДJIJI обслуговування жилого будинку та 
господарсысих будівель по вул.Петровського,б8. 

8. Попередити громадян зазначених в п.п. 1,2,3 даного рimеНШІ про 
необхідність виготовлеНWI державних актів на право власності на земзпо. 

9. Попередити гром8ДJlИ зазначених в п. 4 даного рimеНИJI про 
необхідність укладення в місячний терміН. до 18.1 0.2008р: д~rоворів оренди 
землі. У випадку не оформлення ДОГОВОРІВ оренди зеМЛІ МІська рада буде 
розrJUlДати питання про припинення права користування землею. 

Виконуюча обов 'язки начальника 
земельного відцілу - заступниК 
начальника земельногО відділу Л.М.Гудимевко 
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