
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киfвськоі ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г Про затвердженНJI рішень виконавчого комітету ---, 
Броварської міської ради щодо передачі в приватну І 

власність земельних ділянок громадянам 

Іо 

РОЗГJUlнувши подання земельного відділу від 09.02.20 1 Ороку Н!!127 
щодо затвердження рішень 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 України, п. 12 Перехідних положень 
Земельного кодексу України, п. 34 ст.26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", Постановою Кабінету Міністрів Украіни від 
21.10.2009 року Н!!1112 "Про додаткові заходи щодо безоплатних оформлення 
та видачі громадинам України державних актів на право власностї на 
земельні дiлmки", враховуючи пропозиції постійної комісії з питань розвитку 
та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та 
інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1 З ДИТИ рішення виконавчого комітету Броварської міської ради . атвер . 
• прИВal'МIV власність земельних ДІЛЯНОК громадянам: 

щодо передаЧІ в u. .... J 

1 3 14 
·шення виконавчого комітету Броварської міської ради від 

1 .. п.. . РІ Ф Ха 293 ,,про припинення права користуван~, о ормлення 
23.09.1997 року - ере'паvv в приватну влаСНІСТЬ надання в 

• w окоnистування, П ~. "J ' 
права постlИНОГ r КО истувания ... " відносно Мазура Олега 
постійне та тимчасове Р 
ОлексанДРовича; 

. виконавчого комітету Броварської міської ради від 
1.2.п.3.181. рuпеИИJI Д припинення права користування, надання в 

17.02.1998 року N!! 71 , Р:редачу в приватну власність ... " відносно 
постійне користування, .П 
Шип ··Г_YnжUV tl"у.nИЛIВИИ. 

еИКОВОl АІ&,иА." ~~AI" 
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2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови Андрєєва в.о. 

Виконуючий обов'язки міськ 
голови - секретар ради 

м.Бровари 
від 18 JПOтого 2010 року 
N!! l'IeltP- t'p-t}6 

І.В.Сапожко 

.... 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії з питань ... 
розвитку та благоустро~ теРИТС:;IИ, 
земельних відносин, аРХ1тектур , 
будівництва та інвестиці~ -. 
начальника земельного ВІДДІЛУ 

ПОГОДЖЕНО: 

ЗасtyПНИК міськоro roлови 

Начальник юридичного відділу 

Начальник загального відцiny 

Голова постійної комісії з ПИТань 
розвитку та ~лагоустрою теРиторій, 
земельних ВІДНосин, аРхітектури 
будівництва та інвестицій ' 

; . 

~~~==-~ .М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 

І с-> <: С::3І І.Г.Лавер 

..е::-С' Н.І.Гнапок 
7-

і 

" 

С.В.ПіддуБНJIIC 
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БРОDАРС~,І{А 
"11 СЬКА РАДА НАРОДНИ>: 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

і' И 1 ,І r 

":] "I'J t).:1I ~ ,', .? 
В ід''''' ,L ',.1' ... - N с\ oY,~ ------------ --------
Про 11РVlпинаннн : 11 .ш.:, "~', •. \,1L:

Т),tlання:о ОФС;Г~:'1іQНIiН ,I"·\I:,:а Г,СJ'.:

ті йноrо корист>ваннп, пеРедач)' 
І! приоатн.\' власні СТІ: ,І .ёtдання 

~ постійне та тимчаС~dе УОРис
Т:-'l3ання, внесення зt,і н в f' j UleH
нп ВИІ':ОНКС,":,' в.і д 2Р.1.I!І5. 97р. 
N 158, від 24.@Ь.97р. N 200 
та від 19.@B.97p.N 264. 

,) f 1 IJI Е Н Н Я 

ДЕПУТАТІВ 

Рсн.Г-n>tН'·SII'И Оrlщ.· ... 1 'ё( 'TC?::I,i'-ltlі "IJj-ги ПО встаноаnе ... н,о аоsнїШlll:: 
1·1е'l: зеr1леl<с;орIt1СТ:VSсАНь ~ni1 Пliредr..чі з",tlеі1ы�и:: дї 11~rlaK В 11РVlваТМ ... · sndc
Н1 сть l"pO,1aA51t.aI1, IіІГ".Щ: 08)'10·1:1. те, ЩО зеt1еflЬН.І. ді лянУ.и 3НсШОДЯ rb&:" 6 

ПDсті~ному КО~ИСТУQа."іі, законність іп надання підтвер*уетьси о!дпо
ві ДНИНИ доК)·t·1ентаr·IИ і ",eheF-ё1l\ьниt1 ГlflаНОt-1,I-~ер >'ІОЧИСЬ С1·. 17."27, ~@, 56, .::. ї' 
Земельноrо KOAel<C:-' УI~раіниі' Деt-rР2ТDt1 l(ё\lНнет;,- Мініс:трів УКРіННИ 
N 15-92 від 26 гр~днл 199~~."Пго приа~тиаацj~ 3~1еnьни~ діnяноlof'U, 

еИI~о ... ,(оtt ttї Cbttul I~ :'.0"1 

В'И F' І W И в : 

~.Передати в пrиnзn~У оnаснlСТЬ: 
~. 14. NAa)'~)I о"ен·)' ОnексаНАРОВИЧ>', ПРО:"lfIsаlOчаr1>' по s)'л. Не",,,",л&:&нос-

Ті 1513 кв 73 aettenhH}' діI1ЯНК>' площеlО 1mw@ КВ.І1. - дnя ОSС:I1>'rcJI1t~'&ilН:-'іІ 
z~~oro'S~A~~K; агідно ADroBoP~ к~піВЛ1-прода*>, вір 21.07.91p.N "2-3145. 

9.Sравар~ькоt-t>. l'1іСЬКОІ1>' BiДД~">' аеttеЛЬНИJ: рес:)'рс:ів попередити 
rРоttадян, ЯК ин ГlередаНl 312І1еllь .. ,і Дl '1Я~КИ в ПРИ~Clтн>' Вflа,с:ність. що пр", 
ВИl"отовленні Дорs'аВI-іоrа акт>' на право приваТНОl, влаС~DС:т1 MO:r:>'T~ S}'ти 
"та . . • я"'ку В і НСТР )· ... енТа,льниt'l OSr11 р 0101 .,.еН12ЛЬНИХ Дl л я .. ,ак 
, чнеНl ПЛОЩl в ЗВ ~, ,~ . 
Та визна.ченням t-1e:« '~ервани:: лію L'1. 

'о. j\1. Іщенко 

О.Л.Евдоченко 

, .. , 
.~ 
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_ ' • t .... I'."~.· ~ .. J ,~# 1 • і .. ,. ,'';'" '. ·1' • ..' , •• ..: •••. 
• f ,!J\ ~.t-. '1.' '.: , ..... " •••.•... е:.': 

'ля:ву_їМ ·;;~'ІЗS-S.G техНіЧвГ:.~ти ПО вctіщё:JuJ$~iDo· зоввіШніх меа' ; ..... 
~ljCD{ОjmіОЧи.n'ередаЧі: Зf;4t(~'k}~ t. 'Діnяво~·"!.у:·;~pj.іват,Ву': ~aCHi СтЬ' 
.І: " те. що Зоемеn~'і1., ДіnЯН}tИ знщодитЬся s поетіЙВоtorJ 

fWIPI'1lC'1~Y4~,aHB1 J заковв~сть i:~ надаН,JЯ' 'підтверж~·еться відповїДИИИИ ДОК)--
~ генерanЬНЮоl DJ1аИОN: і 

!. керуЮЧИСЬ CT.·11·~ 27 J ЗО, ~16. 67 Земenьвого кодексу ,УкраіВИ,ДекретоtoJ І<а
piH~~ Міністрів Украіни від 26 грудня 1992 року l~ 15-е2" Про ПРИБа
rзац~іО земельних ділянок" ВИКОНКОМ міської Ради. 

Р-ИРІ ШИВ .' . 
З.Передати Б приватну власність: 

і З.161.ШипевковіЙ Галині l(ириnіБні,пPDZИваючїй 119 ВУЛ.Пonярвиків. 
і~JЗемenьну діnявку площею 600 кв.м.--pnя обслуговуванвя жилого' руди
~!JЗГідво свідоцтва npo право на сп~ву Bi~ 09.0З.89р.N 2~502 та 
~lДОЦтва про право власності від 09,ОЗ.89р.N 2-504. 

7.БрОварському Micb;roMY віддіЛУ sемеnьви.х ресурСіВ, попередити гро
~'ЯЮ'IН передані sемельні діляиtrи D ПР~оІВатву вna?B~CTЬ, що при В1-IГО
~В1I~P.Hi Державного ,акту на право приватво~ DJ1аСИОСТl l~ОЖУТ~ бути уточ-
9Ні Мощі в зв' язку з . итальних обмірам земельних д~nявок та БИ-
іQчевая~s !о,еж чеrJa",Н ,.' ~.:..~, \.; 1;."; .... 
t r--'" " ,"" "'. ~:: • -: \' .,#\ rJr •• " 

~ ~ .' -- . ~ ',':-" '>, 
"tfl.1'·r6J~ва-'· .&0. ~ :\ 
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О.Н.Іщенко 

О.Л, Евдочевко 
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";1 fI СІ єl СА / 
І.' --- {: /)л І () 

{ г. о ~ . Виконуючому обов'язки міського 
голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

Просимо розглянути на черговому засіданні Броварської міської ради 
питання про затвердження рішень виконавчого комітету Броварської міської 
ради щодо передачі в приватну власність земельних ділянок громадянам: 

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

1.1.п.3.14. рішення виконавчого комітету Броварської міської ради від 
23.09.1997 року N!! 293 "Про припинення права користування, оформлення права 
постійного користування, передачу в приватну власність, надання в постійне та 
тимчасове користування ... " відносно Мазура Олега Олександровича; 

1.2.п.3.181. рішенНJI виконавчого комітету Броварської міської ради від 
17.02.1998 року N!! 71 "Про припинення права користування, надання в постійне 
користування, передачу в приватну власність ... " відносно Шипенкової Галини 
Кирилівни; 

Начальник земельного відділу Л.М.Гудименхо 

і , .. ... 
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