
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про затве~~н~ рішеНl. виконавчого комітету І 
БроваРСЬК~1 МІСЬКОІ ради щодо передачі в приватну 

влаСНІСТЬ земельних ділянок rpoM8ДJIHaм 

Розглянувши подання земельного відділу від 11.01.201 Ороку Н!! 1 О 
щодо затвердження рішень виконавчого комітету Броварської міської ради 
щодо передачі в приватну власність земельних ділянок rpoMaдJlНaм, 
враховуючи те, що земельні ділянки знаходяться в користуванні rpOM8ДJIH і 
законність іх надання підтверджується відповідними документами і 
генеральним планом забудови м. Бровари; та керуючись ст. ст. 12, 116, 120, 
121, 125, 126 Земельного кодексу України, п. 12 Перехідних положень 
Земельного кодексу України, п. 34 ст.26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Украіні", Постановою Кабінету Міністрів України від 
21.10.2009 року Н!!1112 "Про додаткові заходи щодо безоплатних оформлення 
та видачі громадянам України держ~них .s:m~ на. ~aвo власності на· 
земельні ділянки", враховуючи ПрОПОЗИЦll ПОСТІИНОI ~OMICll З пит~ь розвитку 
та благоустрою територій, земельних відносин, аРХІтектури, БУДІвництва та 
інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1 З . енни виконавчого комітету Броварської міської ради . атвердити рlШ . . 
щодо пе едачі в приватну власність земельнИХ дшянок гpo~~aм:. . 

Р . иконавчого комітету БроваРСЬКОI МІСЬКОI ради вІД 
1.1.п.З.12З. РІшення в приватну власність" відносно 

17.02.1998 року Н!! 71 "Про передачу в 
Щербини Миколи r:ригоровича; чого комітету Броварської міської ради від 

1.2. п.З.ІЗЗ. РІшення виконав в приватну власність" відносно 
17.02.1998 року Н!! 71 "Про передачу 
Ткаченка Олександра Михайловича; комітету Броварської міської ради від· 

1 З 1 З9 . енНИ виконавчоГО ... . .п.. . рlШ Ф млення права ПОСТІИНОГО користування, 
19.08.1997 року Н!! 264 ,,~po о o~ в постійне користування ... " відносно 
передачу в приватну влаСНІСТЬ, над 
КостеРОВОі Галини Павлівни; омітету Броварської міської ради від 

1.4.п.l.З8. рішення ВИКОНавчо~:ння права постійного користування, 
19.08.1997 року Н!! 264 ,,~po ~фО:Иня в постійне користування ... " відносно 
передачу в приватну влаСНІСТЬ, ад 
Жарової Алли Петрівни; !АТ ~1р"",,:NJDIр.:шr.Nlmf'" 



1.5 .п.l.3 7 . рішення виконавчого J. комітету Б ..... . 
8 1997 о Ха 264 роваРСЬКОI МІСЬКОІ ради ВІД 

19.0 . р ку - ,,~po ОФормлення права постійного користування, 
передачу в приватн~ власНІСТЬ, надання в постійне користування ... " відносно 
Бохан Тамари ПаВЛІВНИ; 

1.6. п.4.73. рішення виконавчого комітету Броварської міської ради від 
21.03.2000 року Н!! 97 "Про передачу земельних ділянок в приватну 
власність ... " відносно Прядка Алли Федорівни; 

1.7 .п.l О рішення виконавчого комітету Броварської міської ради від 
17.10.2000 року Н!! 335 "Про надання в постійне користування, оформлення 

. . " права користування, передачу земельних ДІЛянок в приватну влаСНІСТЬ... . 
відносно Прядка Алли Федорівни; 

1.8.п.3.66. рішення виконавчого комітету Броварської міської ради від 
17.03.1998 року Н!! 1 оо "Про передачу земельних ділянок в приватну 
власність" відносно Щербака Олександра Андрійовича; 

1.9.0.3.76. рішення виконавчого комітету Броварської міської ради від 
17.03.1998 року Н!! 1 ОО "Про передачу в приватну власність" відносно Сошко 
Вячеслава Володимировича. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови Андрєєва В.О. 

Виконуючий обов' язки міського 
голови - секретар ради --.L __ 

м.Бровари 
від 04 JПOтого 2010 року 
Н!! f?-Ir;f -1rf-f)!) 



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 

Л.М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 

J ~ 

~ d І.Г.Лввер 

Начanьиикзагальноroвiддiny .~Й-~ Н-І.гнатюк 
.:::.-------- ? -

Голова постійної комісії з питань 
розвитку та ~лагоустрою територій, 
земельних ВІДНОСИН, аРхітектури 
будівництва та інвестицій ' 

С.В.ПіддуБНJII( 























Ви~онуючому обов'изки міського 
f ? {J1.Jl/Г~JfОВИ - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

Просимо розглянути на п?зачерговому засіданні Броварської міської ради 
питавня про зат~ердження РІшень ~иконавчого комітету Броварської міської 
ради щодо передаЧІ в приватну влаСНІСТЬ земельних ділянок громaдlНам: 

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

1.l.п.3.123. рішенНJI виконавчого комітету Броварської міської ради від 
17.02.1998 року N! 71 "Про передачу в приватну власність" відносно Щербини 

Миколи Григоровича; 
1.2. п.3.133. рішення виконавчого комітету Броварської міської ради від 

17.02.1998 року N! 71 "Про передачу в приватну власність" відносно Ткаченка 
Опександра Михайловича; 

1.з.п.l.39. рішеННJI виконавчого комітету Броварської міської ради від 
19.08.1997 року N! 264 "Про оформлении пр~а постійного KOP,~CТ?aнIUI, 
передачу в приватну власність, нaдaRии в ПОСТІине користувaннJl... ВІДносно 

Костерової Галини Павлівни; ..... . 
1.4.п.l.38. рішення виконавчого комітету БроваРСЬ~.?1 МІСЬКОІ ради ВІД 

19.08.1997 о N! 264 "Про оформлении пр~а ПОСТІиного кор:СТ?aнюr., 
р ку . аданни в ПОСТІйне кориcтyDaннJI... ВІДНОСНО 

передачу В приватну влаСНІСТЬ, н 

Жарової Алли Петрівни; . Р'МІ Броварської міської ради від 
1 5 1 37 . ння виконавчого КОМІТ-6" 

• .П.. • рlше ни права постійного кориcтyвaиmr, 
19.08.1997 року Х! 264 ,J'!Po Оформле: постійне кориcтyDlUПIJI ... " відносно 
передачу в приватну влаСНІСТЬ, HaдaннJI 
Бохав Тамари Павлівни; комітету Броварської міської ради від 

1.6. п.4.73. рішення виконавчого enЬНИХ ДЇЛJIнок в приватну власність •.. " 
21.03.2000 року N! 97 ,,про ~ередачу зем 
відносно Прsщкa А.пли феДОРІВНИ; комітету Броварської міської ради від 

1.7 .п.1 О рішеИНJI виконавчо";. постійне користувaннJl, оформnенн;- права 
17.10.2000 року N! 335 "Про HaдaннJI. ок В приваТНУ власність ... " ВІДНОСНО 
користування, передачу земельНИХ ДiJUUI ..... . 
ПРJlдка Алли Федорівни; оГО комітету БроваРСЬКОI МІСЬКОІ p~ B~ 

1 8 3 66 рішеняя виконавч их ділянок В приватну влаСНІСТЬ 
• .П,., Д о передаЧУ земельн 

17.03.1998 року Х! 100 ' .. !nnя Андрійовича; .... ';ськоі ради від 
в' Щ бака Олекс~l"'- . ...,...-v БроваРСЬКОl -І. 
1ДИОСНО ер. иконавчоro koMI"-6,, 'сть" відносно COUIКO 

1.9.п.3.76. рlшеняя в пе даЧУ В приватНУ влаСНІ . 
17.03.1998 року Х! 100 ,,про ре 
Вичеслава володимировича. ./' :';.ь:..uI: ;. ~d~lIi МВК 

/ .M.!YДilNl ~ rlJ.~9 І Eg..~ 1.f!! .. J 'J 

І -; -1l.." о 1 _ 2000. 
І , 

Нв.Ч8.1ІЬни.к земельноГО відділУ 
<:::::..---=~=-
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