
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київСЬКоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про затвердження рішень виконавчого комітету І 
Броварськ~ї міської ради щодо передачі в 

приватну влаСН1СТЬ земельних ділянок громадянам 

Розглянувши поД~ння земельного відділу від 11.11.2009року N! 2215 
щодо затвердження р1шень виконавчого комітету Броварської міської ради 

щодо передачі в приватну власність земельних ділянок громадянам, 
враховуючи те, що земельні ділянки знаходяться в користуванні громадян і 
законність їх надання підтверджується відповідними документами і 
генеральним планом забудови м. Бровари, та керуючись ст. ст. 12, 116, 120, 
121, 125, 126 Земельного кодексу Украіни, п. 12 Перехідних положень 

Земельного кодексу України, п. 34 ст.26 Закону Украіни "Про місцеве 
самоврядування в Україні", Постановою Кабінету Міністрів України від 
21.10.2009 року Н!!1112 "Про додаткові заходи щодо безоплатних Оформл~ння 
та видачі громадянам Украіни державних актів на право власносТІ на 
земельні діJIJlНКИ", враховуючи пропозиції постійної ~OMiciї з ПИТ~ розвитку 
та благоустрою територій, земельних відносин, аРХ1тектури, БУД1вництва та 
інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1 З 'шення виконавчого комітету Броварської міської ради 
. атвердити РІ . омадянам' 

щодо передачі в приватну власність земельних ДІЛЯНОК Ір ..' '.. • 
. навчого комітету БроваРСЬКОІ МІСЬКОІ ради вІД 

1.1.п.2.242. РІшення ВИКО . тну власність земельних 
19.12.1997 року Н!! 392 ,,про передачУ .... ~. прива ,:. 
n;nnYYOK " • Кеуш Івана П,.n.rrnовича; ~ .... . 
~UU1 ••• ВІДНОСНО f-YУ&~6"r. ',Броварської МІСЬКОІ ради ВІД 

1 2 3 5 · виконавчоГО КОМІТе'ІУ., · .п. . . РІшення . fi користування, оформлення 
23.10.1997 року Н!! 327 "Про припинення :рави~атну власність ... " вjдиосно 
Права постійного користування, передачу пр , : ' .. ' " '. 
Чепурної Марії Володимирівни; . А'МІ Броварської MiCЬK9~ ради від 

1 3 4 77 ' конавчоГО KOMITv 6 .1 І·, ~ '.J . .п.. . РІшення ви ня п ава користувJtiJНЯ, l1адання в 
21.0~:2000 року Н!! 97 ,,про припинеНа ко ~стування, передВ:~у земельних 
П~СТ1ине користування, офор~е~ня прав Є e~ Наталії ВасиліВНЙj 
ДІЛЯНОК в приватну власність... ВІДНОСНО р 



000698 



1.4.п.4.24. рішення виконавчого комітету Броварської міської ради від 
20.10.1998 року Н!! 307 "Про наданlUI в постійне користуванНJI, оформлення 
права постійного користуванНJI, передачу в приватну власність земельних 
ділянок ... " відносно Юхти Ганни Степанівни. 

2. Контроль за виконанням цього рішенНJI покласти на заступника 
міського голови Андрєєва в.о. 

Виконуючий обов' яз 
голови - секретар р 

м.Бровари 
від 12 листопада 2009 року 
Н!! /.1 J'.:J "~:J -м-

І.В.СапоЖІ<О 



ПОДАННЯ: 

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

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник юридичного відділу 

Виконуюча обов'JIЗКИ начальника 
загального відділу - Головний 
спеціаліст загального відділу 

Голова постійної комісії з питань 
розвитку та ?лагоустрою територій, 
земельних ВІДНОСИН, архітеlCI'ypИ 
будівництва та інвестицій ' 

Л.М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 

І.Г.Лавер 

J/. 1.t~f'/ л.м.шиnо 

С.В.Піддубняк 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА P~дA КИІВСЬКОІ ОБЛАстr 

ВИКОНАВЧИЯ КОnІТУ.Т 

ВИТЯГ 'З РІШЕННЯ 

від ..2/.03. .2 ejc" н' gjJ

Бровари 

._---

Розглянuвши заяви та технічні звіти по встановленню зовнішніх ~e 
зеклеЕОР~СТРВаиь ДАЯ передачf зекеА&НИХ діАЯНОЕ в приватнр власність 
гроиадянак,враковр~и те~шо зе~еАьні діАЯНЕИ знаходяться в постіЙН05 
користрваиНі,захонність іх надання підтверджреться ВідПОВідники дОКР 
кентами і генераАЬНИК плаНОМ,керр»чись CT.17~27,30,56~67 Зе~еАЬНОГО 
кодекси УЕраіни, ДеЕреток Кабінетр Міністрів Украіни N 15-82 від 26 
гррдня 1882 РОКР'" При приватизацію земельних д1АЯНОr. ",рішеннях ~ic 
коі ради в1д 25.02.2000р.Н 222-16-?3 "Про з~інр цi~OBOГO призначенн 
ВИЕОНКО~ ~iCbEO і ради' . :: 

ВИРІШИВ: 

4. Передати в приватнv власність: . 
4.77.1.реп натаЛіі ВасилівНі,проживаюЧіЙ по врл.Гальбича,31,зе~еЛk 

діЛЯНЕР пло~» 400 кв.~.-для оБСАРГОВРВаиня жилого БРДИНКР,ЗГідно рі 
шення ВИКОНЕО_Р від 21. 12. 9ер. N 314. 

14.'БроварСЬЕОИР _iCbEO~P Відділр зе~ельних реСРРСів попередити rr 
кадян, зазаначених в п.4.66.по 4. 17, шо при виготовленн~ Дep~HOГO ~ 
на право приватно і BAacHO~T~ ~ОЖРТ~ бити рточнені ПЛО~ в зв ЯЗКР З 
стрриентальник обнlРОИ зе_ельних д~лянок та визначення_ ~еж червони~ 
Ній; _ 

15. затвердити техніЧНР ~9~у'~~нтаuію H~ передачи земельних діАЯНОr. 
приватнр власніСТЬ громар~;~§~~~еним в п.4.1.по п.4.65.~п.5. 
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t1іськИ * ло~~ # ~ ~ 
а Jj c..,:g,,.,.~ а: m 
'z (,і ~~ ~ ;.· .. 0 .: ... 

о--ф '- ~ *~ 
~o "І; .~ OIt ~O 

~ ~90I~ JO'j.~':)~ 

, r. з. Петренко 



І 
БРОВAPQ& МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИИ К01I1'1'gr 

ВИТЯГ З РlDШiНЯ 

BI.u 19.12,9? » 392 

·Про передачу в ngиват~ впаснІсть 
земехьних дІJlЯНОt{ ••• 

РоSI'J1RН1ВШИ заяви.... Д1JЯ передачІ аеuеJlЬНИХ дllUJНOK в при
ва!'ну ВJШ.снlс'1'Ь ГРОIЩl1Я1і8", зрахОIiУ~ те, що зеМ.АнІ ,11Iuнки 
анахо~~оя в noc~lIHO~ корис~ваннl. 8aкoннlc~ Іх ~НКR пlд-
~Be~eTЬCB вІдповlдними документами І rенеpanьниu пnаном, xe~

DЧИСЬ СТ. І? 27 .зо, 56.6'1 Зе:леnьноrо Кодексу УкраІни, ДеК1!!I'ОІІ j(a-•. ~~IIi_··.· ,::" . _~g"~·.~1:а.1Т~~~~іtiF1~Щі~,:l\~:(! .:... .. ... _-.'11.· . t!t' .8: ;. .. • t _. -;,. .Сі-в·, ~U""I-.~JР1tV1' "'~~-I.!",.eY.'. ·~U .рn-·· 

__ H"U!laAt1 ll!\ !aBHe~ aulY 1}. Т WBUOK!-,~JiИКОИКОV"'LIІІDЬКС!!:.::Df)lИ~.L!.~."і_. :-:r".-:.~ "'~:'.~--stIJ.~~~~~с: . ..;..~,~!.~'!':' .. ~~~,~-..:: •• ~.::..~ .. :;.'i· .. ~.";";;'-·"".:--=-ioo' " - ... ~~ .... -.''&.-'Ir---- ~-"""~I 

ВИРІШИВ: • 

2. Передати в приватну BJiaOHlC~b: 
2.242. Кеуш Івану Дмитровичу І проJtИВ8JOЧОМУ ПО Byx.Oa~POBCЬKOГO 

J 15 земеJ1ЬНУ .uIшrнкy ПJ!ощеl) 506 КВ.ІІ - ,uш обсn;yговуваник &1101'0 

будинку І згІдно рІш~НКR виконкому вІд 28 .09 .59 J 430. 

о .М ,. Іщенко 
. 

О.Ji.Евдоченко 

,,' 

... 
" 

. .. .. 



БРDВАРСЬКА МІСЬКА РАДА НАРDДНИХ 

ВИКDНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Н.БРовари 

ДЕПУТАТІВ 

Витяr з р І W Е Н Н Я 

від 

ПРО припинення права корис

т~вання,оФорнnення права пос

'TiOїHoro корист),вання, передач)' 

в приватн)' вnаСНість,надання 
в постійне та тинчасове кори
ст~вання,внесення амін в рі
шення ВИКОНКDМ), від 22. 18.96р. 
N 26В,Від ~4.S6.97p.N 288,від 
15.S7.97p.N234 та від 23.89.97Р. 

_ ... \' .,-, ' - '. ~"=" " 
UJiIt'#~~it~·~*~~·;;;-'~ -.. -.. -~._:l~_I.-

y~, "s': ~-~7r.1.t!Ц:V~?'і~, ... ч:r~Ф~~~~~'f!t'~;:і~~і~~ •. ~~ • • - - .. _.~- .:.-:- .:. -_.. • "':"~·I'!."::."·!.· 

, -
~I;!L~~"~"'" І ~~. ~~ .. -Р'Dаr'і1'ЯН)'iW~ W.aJjt~~~~·~~~I·іШі"'1;-mЙ:П~ilс:та1:іcf~ііі!ЯFiiif-ваВFlt-ііН'f~~:;:"!r.;j{:!::: 

вемnекорист),вань·· дnя' передачі вемеnьних_діnянок ~_.r.Jеиватн>.' ,..и.nасНістЬ-, 
rронадя~ам, враХDв)'ючі те, ЩD вемеnьні діnянки внаходяться в ПDсТ1~нёj=-
Н)' КDрист)'ванні~ ваконність іх надання підтверz),еться відповідними до
КуМентами і rенераnьним пnаном, кер)'~чись ст. 17,27,38,56,67 ЗемеnЬНDrо 
Kaдe~c)' УкраіНИ, ДeKPeTOM'Ka~iHeT)' Міяістрїв Украіни N 15-92 від 26 rp
),дня 1992Р .. "ПРо привативацію вемеnьних діnянок", виконком ніської p-аДIІІ 

, ... 

ВИР І W И в : 

. . . ' 
3.Передати 'в приватн), BnaCH:LCTb. оо • 

~.5.Чеп)'рніЙ МаРіі ВОnDдиниРівні,ПРD:иваюЧіЙ па в)'n.ПеТРОВСЬКDrо,~, 
аемеnьн), діnянк)' ПnDщею 538 КВ.М. ~ дnя D~сn)'rDв~вання :иnоrо ~)'ДИНК)', 
ariAHD свідоцтва пра право впаснасті від 13.89.91p.N 2-3528. 

lm.броварськом)' міськом)' B~ддin)' аемеnЬНIІІХ .рес),рсів ПDпередит,и rpOHa
АЯН,яким передані вемеnьні, діnянкИ в приватн)' вnасніСТЬ,ЩD при, виrота-
Вnенні AepzaBHorD акт)' на праВD приваТНDі вnаснасті MO:~ТD ~)'ти )'ТDчнен~ 
"пащі в вв·явк)' в інстр),метаnьним a~MipaM аенеnьних діnЯНDК та вивначен-
~ям меа чеРВDНИХ nініЙ. 



БРОВАрсьv.t. МІСЬКА РАДА І'.И І ВСЬКО І 
~,Иу'I)НАе.'IИVl І<ОМІТЕТ 

~. И Т s! r з р І ШЕНН51 

від 
2/). І' с. Р'Н 3-4? ----

Про надання в постійне користування 
Dформ~ення права постійноrо користу: 
вання, передачу в ПР1оlватну BJlacHj сть 
земе~ьни~ ді~янок.внесення змін в рі
шеННЯ.виконкому від 16.06.98p.N200 
від 21.0?9Вр.М226,від 20. 11. 97р. ' 
NЗ56,від 22.09.98р.М281. 

ОБЛАСТІ 

РОЗГ~ЯН\fВШИ заЯБИ та те:,:нічні звіти по BCTaHOBJl8HHlO зовнішніх 1'Іеж 
.:іІШіwе,1tО'рИСТ\1В~НЬ ~"'Jl, ПJ~р'~.ц,ач.і з§:.~еJiЬ,~}1,}; ,д..~JlЯ-НQК в ПР!іватн\.1 ВJJасиіСТь 
S1~'ni9 . , . ", _ ~вt~:~~~'І!ff~~~~;Ь~'r.Si.w!r,rr-:n~_~~IbJc. ". 

КОРИСТ\.1ваНН1. занонні::ть і}: надання підтверд .... 11еТЬсЯ в,ідповідниии l101t\.1-
;"'o~,}\J?D~J»~ .. ~!С~~r~j..пhН1о11t.r-I1J1g.ном) .... іtеUU1l;l\l-],~.tє.1Ь~~;j'.~Ю • .f&S.,..s?' .. Зfil.1tlSJi.\t1llQГ.С, ' 
'~:1t'olief(cy 'g1tра'rmi:'4і~р§т61'f"'Каб їн1Н·~~·tfі'Нїtтрн"·украrНи···н-r5'~S2"fдlt 26' .~ \ : 
... ' .ГР\111Н я.-,~ 992-'f)',:,·r'~ПРQ:. приваз:изаці JO,..::Зetsе.JIЬВ~К,";,..~'9Щtms..;,1'JU:ь-~а.і: ::, 
ради· ' 

ВИРІШИВ:· 

З.Оформити праБО постійног~ користування: 
3.2.Ю~~і Ганні СтепаНівні.про~~ваJOЧіЙ по ПРОВУ~.КОРО.JIьова,4.земе

JlbHOlO ді~янкоlО ПJlощею 350 КВ.М.в зв'язку з переходом права BJlaCHOCTi 
на ЖИТJlОВИЙ оvдинок згідно свідоцтва про право на спаДЩJol1іV від В. 04. 9Е 
N 2-1401. 

4. Передати в приватну ВАасність:, 
4.24.Юхті Ганні Степанівні,проживаючій по ПРОВ\.1~.КОРОJlьова,4.зе

MeJlbHY ді~ЯНК\1 ПJlОЩ810 350 кв. 1'1. - ДАЯ оБС~\1говування ЖИJlОГО ОУДИНіtУ. зг і
дно свідоцтва про право на спаДШJoIНУ вАд 8.04. 9Вр. N 2-1:§01. 

10 Броварському міськом\.1 віддіJlУ зе1'lе~ьних ресурсів попередити 
громадян. зазначеним в.п.4.24.nc?4.32,що при 'B1IIrOTOBJ1~HHi Д~P~BH,?ГO 
altT\1 на право приватно~ B~ac МОЖ\.1ть ~ути уточнеНl П~ОЩl в зв яз-
ку з інструмента~ьним 00.1 і5 ". ни~ . Дl~яно}t. 

11. Затвердити техні ~O l?1t.\.1.1\et\ ї!Ul~Ю на !!Еаво приватно і BJ1aCHOCTi 
ГРОllад"нам зазначеним в .g.4~~.·no п .. 4~.2~. п. 4. ~~. 

irI • ....... • .- .~~ • 

- -1.' •• 8 • .r; '\~ 
~:;:. \о •• , 

Міський ~~B~ . . V'l1 $0' ':.:: - " о -. .. '. .., 
'\::~.. ' ,.' ~ ~:~.~~';? 
~ .. ".~' 

І. З. ПетреН1tо 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 
земельний відділ 

07400, М. Бровари, вул. Гагаріна,15, Т. 6-50-67 

Від 11. /1. OJ Н!! rJJ. Іу 
НаН!! за ----- г 

Виконуючому обов'язки 
міського голови - секретарю 
Броварської міської ради 
Сапожку І.В. 

Земельний відділ міської ради просить розгтmyти на позачерговому 
засіданні міської ради питання: 

Про затверджеННJI рішень виконавчого комітету Броварської міської 
ради щодо передачі в приватну власність земельних ділянок громадянам 

Начальник земельного відділу Л.М.Гудименко 

~~ 



'" /1 (!J
(І· 11. /U).O!J /J 

Виконуючому обов'язки міського 
голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

Просимо розглянути на позачерговому засіданні Броварської міської 
ради питання про затвердження рішень виконавчого комітету Броварської 

міської ради щодо передачі в приватну власність земельних ділянок 
громадинам: 

1. Затвердити рішення виконавчого комітету Броварської міської ради 
щодо передачі в приватну власність земельних ділянок громадянам: 

1.1.п.2.242. рішення виконавчого комітету Броварської міської ради від 
19.12.1997 року Н!! 392 "Про передачу в приватну власність земельних ділянок ... " 
відносно Кеуш Івана Дмитровича; 

1.2.п.3.5. рішення виконавчого комітету Броварської міської ради від 
23.10.1997 року Н!! 327 ,,про припинення права користування, оформлення права 
постійного користування, передачу в приватну власність ... " відносно Чепурної 
Марії Володимирівни; 

1.3.п.4.77. рішення виконавчого комітету Броварської міської ради від 
21.03.2000 року Н!! 97 "Про припинення права користування, надання в постійне 
користування, оформлення права користування, передачу земельних ділянок в 
приватну власність ... " відносно Єреп Наталії Василівни; 

1.4.п.4.24. рішення виконавчого комітету Броварської міської ради від 
20.10.1998 року Н!! 307 "Про надання в постійне користування, оформлення права 
постійного користування, передачу в приватну власність земельних ділянок ... " 
відносно Юхти Ганни Степанівни. 

Начальник земельного відділу Л.М.Гудименко 

Броварський МВІС 

В~вийN1 i'~7//1 39 
" 2' 11 200 ' 
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