
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИїВСЬКОУ ОБЛАСТІ 
РІШЕННя 

Про внесення змін до ріш Б ..... . 
nЗ.О2.2005 . Не 631-3 _ ~ння роваРСЬКОl МІСЬКОІ ради ~ 
1"-' Р 1 04 Про припинення права власносіі 
на нерухоме M~HO в зв'язку З суспільною необхідністю 

ЗВІльнення земельної ділянки" 

Розглянувши подання юридичного відділу виконкому від О 1.08.2005р. 
Н!! 21 О-ю щодо необхідності BHeCeННJJ редакційних змін до рішення Броварської 
міської ради від 03.02.2005р. Не 631-31-04 "Про припинення права власності на 
нерухоме майно в зв'язку З суспільною необхідністю звільнення земельної 
ділянки", керуючись ст.25 Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в 
Україні" та враховуючи рекомендації постійних комісій з питань розвитку та 
благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та екології 
та з питань законності та правопорядку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до пункту 1 та пункту 5 рішення Брова~ської міської paд~ від 
03.02.2005р. Н!! 631-31-04 "Про припинення права влаСН.?С~1 на H~,PYX~Me манН0 ~ 
зв'язку з суспільною не!Збхі.$істю звїльн~~ зеМ~НОl ДІЛЯНКИ , об єднавши ЦІ 
два пункти та ВИЮlасти пункт 1 В наступши реДШЩll: 

" . . виконкому підготувати відповідні документи для подання 
Юридичному ВІДДІЛУ НWI права власності на нерухоме майно, розташоване 
ПОЗОВУ дО ~!дy ~o пр:шше Б овари що належить на праві приватної власності 
по ВУЛ. КИшс~юи, 31 B:~ :Петщ Г.А. згідно з договором купівлі-продажу від 
приватному шдприємцю р звїльнеНWI земельної ділянки для суспільних 
13.12.04р. за Н!!2320, з метою 
потреб". 

Пункт 6 рахувати пунктом s. 

2. Про прийИJJТе 
діяльності- фізИЧНУ oc~~~LQi1~@ 

підприємницької 

В.О.Антоненко 

.. ;' . 
!АТ .&po8l/Dd Opyapнlf'_ Р. 3 .... N1I ВВNfЮD 



ПоданНJI: 

Завідуюча юридичним відділом 

Погоджено: 

.. 
Виконуюча обов'язки завідуючої 

земельним відділом 

Виконуюча обов'язки завідуючої 

загальним відділом 

Голова постійної Ko~ciї . 
з питань закОННОСТІ та правопорядку 

Голова постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та екології 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА Р .. 
АДА київської ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИй КОМІТЕТ 

;::s 

ЮРидичнИЙ ВІДДІЛ 
07400, м. БроваРІ!, вул. fara ін 1 

Р а. 5, к.304,310, теш. (294) 5-31-07,5-25-06. 

Від fJ.( о K .. ~ r А.. Х!! 
- І г Міському голові 

Антоненко В.О. 
Г 

ПОДАННЯ 

6 

11 Пропоную ~юпочи;и до порядку денного сесії міської ради проект рішення 
Про в~есення ЗМІН дО РІшення Броварської міської ради від 03.02.2005р. Н!! 63 І
З 1-0~ Про при~енНJI ~paвa власності на нерухоме майно в зв'язку з 
суспшьною неоБХІДНІСТЮ звшьнення земельної ділянки". 

Внесення змін ДО даного рішення полягає у редакційній правці тексту пункту 
1 та пункту 5, так JII( Приватним підприємцем Карапетяном Г.А. та деякими 
засобами масової інформації невірно трактується пункт 1 даного рішення. 

Рішенням міської ради від 03.02.200Sp. Н!! 631-31-04 "Про припинення права 
власності на нерухоме майно в зв'язку з суспільною необхідністю звільнення 
земельної ділянки" визначено перелік необхідних підготовчих дій, які необхідно 
було здійснити перед звернення з відповідним позовом до суду, адже відповідно 
до CT.3S1 Цивільного кодексу Украіни право власності на нерухоме майно 
припиняється за рішенням суду шляхом викупу із обов'язковим попереднім 

відшкодуванням збитків. 
на підставі вищеВИICJIаденого пропонується: '" '" 

_ об'єднати п.1 та П.S рішення та викласти ~ Ів н~стrnНІИ редакЦll: 
"Юридичному відділу виконкому підготувати ~ІДПОВІДНІ докум~нти для подання 
позо про припинення права влаСНОСТІ на нерухоме манн0, розташоване 

ву до суду . оо • 

П киї··... 314 в м.Бровари, що належить на правІ приваТНОІ власноСТІ 
о вул. всьК1И, . . . . 

• LOII.пnn Карапетяну Г.А. ЗГІДНО з договором КУПІВЛІ-ПРОДажу ВІД 
приватному ПІДПРИ~УА~"" .. . . 
13.12.04р. за Ng2320, з метою звільнення земельНОІ ДlJIЯНI(И для суспшьних 

потреб". 
Додаток: проект рішення 

• ~IU в;nnілом 
ЗавІдуюча ЮРИДИЧП"UУА чч'" 

ес? Іr.Лавер 
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