
г Ilpo затвердження в новій е '" 
l~меЛЬНI1Х ділянок гро р даКЦl1 Порядок надання --, 

обслуговування жилих буд ма~янам для будівництва j 
инКlВ, господарських будівель і 

СПоруд 

РОЗГJlЯIJ\ ВIJJIf подання земельного . . . . 
затверджеllН~ IJ новій редакції Пор:~ДДJЛУ ВІД 22.05.06 К!! 1110 щодо 
громадянам д~,я будівництва і ОБСЛОКу надання земельних ділянок 

. ГОвування жилих б . 
господарських БУДІвель і споруд керуючись 12 ЗЗ УДИНКІВ, 
Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Зак~:усту 'аї ' ~по, 116? 118, 
самовряд)'ван У" ." кр ни ро МІсцеве 

. '.. ня R краІНІ , а також враховуючи пропозиції постійної 
КОМІСН з 1ІІ1тань розвитку та благоустрою територій зем . . -. , ельних вІДНОСИН, 
аРХІтектурн, О)'ЛIВНl1цтва та екології, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити в новій редакції Порядок надання земельних ділянок 
громадянам для будівництва і обслуговування жилих будинків, 
господарських будівель і споруд, згідно додатку. 

2. 'Визнати таким, що втратило чинність рішення Броварської 
міської ради від 06.03.03 N!!198-11-24 «Про порядок надання земельних 
ділянок громадянам для будівництва та обслуговування жилих будинків та 
Господарських будівель» та рішення Броварської міської ради від 10.06.04 
Н:464-22-24 «Про внесення змін та доповнень до рішення Броварської 
МІСЬКої ради від 06.03.03 N!! 198-11-24 "Про порядок надання земельних 
ділянок громадянам для будівництва та обслуговування жилих будинків та 
ГОсподарських будівель" . 
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ПОДАННЯ: начальника земельного . . 
В1ДД1ЛУ 
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Секретар ради 

Виконуючий обов'язки першого 

заСТУПНИІ<а міського голови -. 
заступник МІСЬКОГО голови 

Начальник юридичного відділу 

Головний архітектор міста 

Виконуюча обов'язки начальника 
загального відділу відділу - головний 
спеціаліст загального відділу 

Голова постійної комісії з питань 
РОЗВИТJСУ та благоустроlO територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та екології .. 
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Додаток 

Д~ рішення Броварської міської ради 
ВІД :! ~.) p(~ N!! &/-а--{)6 

І 

П()РЯJ1()1{ І ІЛ~АННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 
ГРQМАДЯIІЛfVlltJlЯ БУДІВНИЦТВА І ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ЖИЛИХ БУ /{ИІІКІВ. ГОСПОДАРСЬКИХ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД 

1. Для (11'РI!:\tЗIIІІЯ земельних ділянок для будівництва та 
обслуговування il\ll~IIIX бу~инкі~, господарських будівель і споруд 
rpoМадЯНIІН H~~P 1 і.)( J bCSI до I\tlСЬКОI ради з письмовою заявоlO, в якій 

зазначаються ОНіІ\шшіі розмір земельної ділянки, місце розташування та 
мета її ВІІ КОР Ш': ПНІІ-ІЯ. 

ДО заЯВІ! .10':13101 ься: 

1.1. Дові..:lIШ J відділу по обліку та розподілу житла Броварської 
міської ради або -) \1існя роботи про перебування на квартирному обліку; 

1.2. Довідка I1рО СК,lад сім'ї (форма 3); 
1.3. Довідка з бюро технічної інвентаризації про наявність чи 

відсутність жилого будинку; 
1.4. Довідка міського відділу земельних ресурсів про відсутність 

земельної ділянки; 
1.5. Копія ДОКУ!vlенту про наявність пільг на отримання земельної 

ділянки (при наявності). . • 
Довідки, що додаються до заяви, на день розгляду КОМІ.СІЄЮ з Пllтань 
• • Яllам для БV"IВНllцтва та РОЗПОДІЛУ зеJ\olеЛЬНllХ ДІЛЯІІОК громад от:, • 

06 • СЬКІІХ бvдівель І споруд (надалІ eJJyговуваНllИ ЖІІЛІІХ БУДIIIII(IВ, господар /' .. . 
"К " . . чного теРМІНУ з дНЯ ІХ видаЧІ. ОI\IIСIЯ") не ПОВИННІ перевищувати МІСИ 

. '" еnджуєтьСЯ рішенням виконкому 
Скпад та порядок роботи KOMICJ1 затв J"" 

Вроварської міської ради. 
. 

ься у встановленому порядку І 
2. Заява громадянина p~ec~ra я внесення даних по заявнику 

передається у земельний відділ МІСЬКО! ради дп отримати земельні ділJlНКИ 
у Книгу реєстрації заяв громадян, що ба:аIОТ:ків господарських будівель і 
дЛя будівництва та обслуговування жиЛИХ УДИ , 
СПОруд. 

. на які с розроблений та 
З. При наявності земельнИХ ДІЛЯНОК, І(омісія розглядає заяви 

погоджений проект детальноГО ~лаНУВ:;;,ами земельниХ ділJlН~К ~ 
~о~адяН і здійснює розподіЛ МІЖ гp~ ДИJJків, господарсьІСИ.Х БУДІВель 1 

У.цIВIfИцтва та обслуговування жиЛИХ У 



срор\lД 3 урахуванням наступних пільг, 
J передбачених законодавством украіНИ: 

3.1. У 
безпеЧУЮТl,СЯ: 

першочерговому 
порядку земельними ділянками 

зв . . . •. '. , .• 
- ІНВі.1.;"!lдJl ВIІ1111І І СІМ І загиблих військово б' . 

. . - ,. . ... служ ОВЦlВ, партизанІВ 
підпіЛЬНИI\І~. )'чt\~.ШI.Ю~ ОО,иових ДІИ на території інших держав, прирівня~ 
О нИХ ОСІб. ЯКІ lal ШI~Лl1 (Пропали безвісти) або . 

11 .... померли внаСЛІДОК 
Поранення. К()Н Г~ JII 1/11 K3Jl1UTBa, одержаних під час захисту Б' б . '-". аТЬКІВЩИНИ а о 
Вllконання 1~f1I11I'" ЩЮВ Я j,,1В ВІЙСЬКОВОЇ служби (службових обов'язків), а 
такоЖ ВIШСJll1l0(\ J~l'ВОРlOваIlНЯ, ПОВ'~заного з перебуванням на фронті або 
одержаного в Il~РЮ.1 ІІРОХОДЖСННЯ ВІЙСЬКОВОЇ служби чи на території інших 
держав під час ВО( 1І1111Х дій та конфліктів; 

сім ї' ві ik І,КО вослужбовців, осіб начальницького або рядового 
складу, які ПРН'3IШil:IІІСЯ на збори військовозобов'язаних Міністерства 
оБОРОНl'I, органів НІІ) 1 рішніх справ і державної безпеки колишнього СОІОЗУ 
РСР і загинули (/lOI\I~p.1H) від час виконання завдань по охороні громадського 
порядку при lІаД1RlI LlаЙН11Х ситуаціях, пов'язаних з антигромадськими 
проявами; 

- сім'ї загиблих під час Великої Вітчизняної війни осіб із числа 
особового складу груп самозахисту об'єктових та аварійних команд місцевої 

протиповітряної оборони, сім'ї загиблих працівників госпіталів і лікарень 
міст Ленінград. СПl'lіНl~рад та Севастополь. 

До члеllів ('і."еІі 1lIZIIO.'lIL'r rll"L\; які "РОІІОЛll 6езвіСllllt) llолеJIСО"'Ь: 
JJ"'pI~"lllll(i Jllгllолого 060 ,,,ого, XnlO "ро"ав 6езвісn,", ЯКІМІ У зв'язк:у 

З Ifl"'" ВllnлаЧ)'ЄI1lЬСJl lIeHCiJI; 
6а'"ЬКІІ,· • 
ООllН 3 1І0дРУ3/СJ/СЯ, ЯКІІЙ lІе OOpYJ/ClIBCR воруге, llєзалеJІСНО віо n,ого, 

'"IUlQЧУЄ'"ЬСJI ііОА'), lІеllсія, ЧІІ ні; ... 
оі"," які lІе АІВIОn'Ь (і lІе ""алU) СМlе,,,. • 
oi""~ які A,alO1l16 сво; сіА' 'i~ але до оосяzнення ПОВIlОЛІ"'"1R СІІ'ОЛU 

;ІІвалі,}{lJJІ и· • 
, u а60 IІРОПОЛll6ЄЗВІСІІIllj 

оі",и, 060Є з 6alllbKЇtl яких заZUIl!Л ., Великої Вітчизняної війни, а 
- дружин ( чоловіків) померлих Інвалl.дlв .... ни і бойових дій, партизанів 

~К.ож.дружин (чоловіків) померлих.учас~и:: B~~д загального захворювання, 
ОІДшльників, визнаних за жипи Інвалl~ ружилися вдруге, незалежно 

~YДOBOro каліцтва та з інших причин, ЯКІ H~ ОД"ПРО соціОЛЬНllіі і праВОВІІіі 
ВІД часу смерті інваліда (Cn1.15 3акон1. y"I(P~'H" .. ,,). 
ЗIІ.'("сnr ві,ЇСЬКОВОСЛУJtc60tl,(іВIІ,а членІВ ІХ СМlе" , 

і житлових умов і перебуваННJI на 
3.2. При умові потреби в покраще~н ами для будівництва та 

JCвартирному обліку, земельниМИ ДІЛянк споруд забезпечуються: 
ОБСлуговування жилих будинків та го~подаРСЬКИ~рганів внутрішніх спра~, а 

оО би І ветерани Оо. пеРІОД - ветерани віЙСЬКОВОІ служ і діючої арМll в 
1'аКо>Іс інші особи, .які перебували у склад 



'громадянсьКОї і Великої Вітчизняної 'о. , 

СРСР ( ВІИНИ та ПІД час' б ... 
захllСТУ СІІ', 6 3a"OIl..V У"nа;н "п ІНШИх оиових дій ПО 

6 
. " .. 'У" • іро c",al"IIC вє " .. Cll.1'ЗI(' 11 І uе",еРІIІIІВ IJІ""", ВlfІ''''n;"",;, іІ nlepallIB ВІІlсьновоl 

'.І .- •• r .. " с"рав IІІа Lt' СО • .. 
_ ОСООIt офІцерського '(lалЬ""1І захIlСІІI")j 

BiiiCЬKOBOC;I~ ж6,,"ІНI1Ї надстрокової служ:клад.у, прапорщики, мічмани, 
/,.",,12 11,7 3(11\1111)' Укра;;, 'І "Про и, яКІ. прослужили не менше 17 років 
,І.' . СОЦlалbl .. о 
B;I;CbI'01l11t:.1Y.)I('UOlll(;(II"ll 1/.1ell;B lt: СЇІ"еli")' IlІlI І "pallOIlIlIЇ ЗlІХlIСIІІ 

- У"НН:ШІЮІ БО"ОАИХ дій та особи ~ . , 
Укра;IІІ' "ПРО ('OI(;(I.'IblIlI'; і "PIIIIOIIII'; з~~РІВНЯНІ,~О них (СІ". 14 За"ОНJ' 

... • • 'О) ... "(IIС'" IIIIICbKOIIOCJIIJ3Ic60B,(ЇII ІІlа 
Ч.'lеlllВ L~ CI.'1t!1I о' іІ 

- Beг~pallJl Ilраці. Герої Соuіалісти оо П . 
. І)'" ЧНОІ раЦІ, а також особи 

нагОРО.1жеш ~ р.l~IШ~lІі (лави. Трудової Слави "3 б Б . .' 
Зб .. . с " . ('І>("})" ,. ' а служ у аТЬК1ВЩИНІ у 

РОIlНIІХ 1f.IL1X )СІХ трьох ступенів ~cn' 7 3 1,," • дО' І. aKOll1 .r Kpalllll "Про 
ОСІІО(lНІ за,'а 11 С(JI(IlL'II,'I()го за.~IІСI"І} Belllt!'PaHЇB "'Ра,I,' 'І о ..\ 

• ") 'J " 'а 'HIIIIL~ гРОАlаuян 
nОХ'L10го 8ll\У ,О 

- Г~~\lа.1ЯIШ. які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1-
4 кате гор 11 (~Ol"o 2f} 11'1\011'" Укра;;'" "Про cnlalllJ'c і СОЦ;ШІЬІІ'ІІ; ЗQXlIСln 
zро.1ІадЯllо Яl\II"'С/~lРIІ,)І{'()(Li~" В/~аслі()о" ЧОРll06uльської КalIІRСI"РОфll'')j 

- .1ержаВНI С.'1УЖООВUІ та посадові особи органів місцевого 

самоврядування ((,111. 36 1(1"0IlY УкраїНIІ "ПРО дерз,саВIІJ' СЛJ'31с6, Украіни''). 
- ;ІИТlІна війни (C111.53a1(01l1 Укра;;'" ((ПРО соціаль,,",; ЗnXlІСIІІ dilJleu 

ві,ін,т). 

3.3. При відведенні земельних ділянок для будівництва та 
обслуговування жилих будинків, господарських будівель, і споруд Комісія 
передбачає квоти ділянок ДЛЯ надання їх молодим сім'ям під будівництво 
житла (Сnl.lО 31'КОНУ Укра;ІІIІ "ПРО СnрUЯНІІR Co,(iCUJIIHOAIJ' СlllановлеНIІЮ та 
Р03(1l1lnА.У JJlолоді (J Унраі;'і". 

3.4. Громадяни, які потребують поліпшення житлових умов і 
перебувають на квартирному обліку та не мають пільг на отримання 
земельних ділянок під будівництво жилих будинків, господарських будівель і 
споруд забезпечуються ділянками в порядку надходження заяв до міської 
РадИ. 

. 3.5. Громадяни, що бажають отрим~ти зеМ,ельні ділянки та не маю:rь 
ПІЛьг на отримання земельних ділянок ПІД БУДІВНИЦТВО ЖИЛИХ БУДИНІ?В' 
rОСПодарських будівель і споруд і не перебувають на кв~ртир~ому оБЛlI<У 
забезпечуються ділянками в порядку надходження заяв дО МІСЬКОІ ради, 

4. КО~fjсjя формує реєстр заяв громадян по. категоріях, вказаних в 
tlyиk,їах 3.1,3.2,3.3, 3.4, 3.5, згідно поданих докумеНТІВ. 



у разі внесення змін в діюче 
законодавство 

забезпечення земельними ділянками . б. щодо надання пільг на 
господарських будівель і споруд ГРомад Пlдк Уд~в~ицтво жилих будинків та ян, О~ІІСІЯ враховує дані зміни. 

5. У ВІІІ\.ІЮЧНІІХ Вllпадках Комі · 
наданНЯ ЗС~Н~:ІІ,J/ІІХ ділянок дЛя бу' дС1· в1Я має право приймати рішення про . ництва та обслуго 
бvдИНКlВ. ГОСIЮ;1UР~I,ЮfХ будівель і споруд гр вування жилих 

J омадянам що подали заяви б 
врахування ПОРЯДI\) наДХОдження заяв. ' , ез 

6. ) li~J1Я ро шодіJJУ земельних ділянок Комісія в письмовій формі 
готує свої Щ101Ю Шl1ії '110мадянам. 

7. Гро\tі.l.1Яllllfl. ЯКОМУ запропонована земельна ДІ·ЛЯ б' .. . .. " . нка, зо ов язании в 
М1СЯЧНІ11f теРМІН. ІІІСЛЯ заСІДання Комісії, дати письмову згоду .. . , на отримання 
земельнОІ ДJЛЯНКІІ. 

8. Після lf0..111 громадян на отримання запропонованих земельних 
ділянок. Комісія в деСЯТl1денний термін (після проходження місячного 
терміну) дає СВО'" ПРОПОll1ції міській раді для прийнятrя відповідного рішення 
про надаЮіЯ громадянам земельних ділянок. 

9. Громадяни. яким Комісія запропонувала земельні ділянки, за свої 
кошти замовляють у землевпорядній організації, яка має право на проведення 

землевпорядних робіт, виконання документів на оформлення права власності 

або користування земельною ділянкою; 

10. Підготовлені землевпорядною організацією документи по 
оформленню права власності або користування земельною ділянкою 
подається у земельний відділ міської ради для підготовки проекту рішення 
міської ради про надання громадянину земельної діЛЯНК.I. 

11. Після прийому жилого будинку в експnуата~іЮ ві~іЛ .Державного 
аРХітектурНО-будівельного контролю надає інформаЦІЮ у ВІДДШ житлових 
ПИТань міської ради для вирішення питання зняття громадян з квартирного 
Обліку. 

12 Г . имали дозвіл міської ради на оформлення права 
1(0 Нс . ромадяни, ЯКІ OT~ ОЮ для будівництва та обслуговування 
• р ТУвання земельною Д1ЛJ[НК. . по до введення в дію даного 
ikИлих будинків господарських БУД1Вель 1 с ~yд .. 
П' еНТ1В на земельну дІЛЯНКУ ЗГІДНО 
ОРJlДКУ мають право на оформлення докуМ 

НОРМ даного Порядку. 

м· 1СЬkИй Голова 
в.О.Антоненко 
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