БРОВАРСЬКА МІСЬКА

РАДА КИІвськоr ОБЛАСТІ

РІШЕННя

г

Про ПОрушеННJI Мо потанНІ щодо дострокового І
припинеННJI ТР:VДОВИ
.
І
..~
х ВІДНОСИН начальника Броварського
u

раио~ного В~ДДІЛУ стр!ІСТУРНОГО відокремленого підрозділу

,,~ИІВСЬКИИ обласнии реєстраціЯниЯ Центр" Державного
ПІдприємства "Центр Державного земельного кадастру'
Алексєєнка Юрія Дмитровича

Зважаючи на численні скарги rpOMaдJlH, фізичних та IОРИДИЧНИХ осіб
на роботу Броварського раЯонного відділу структурного відокремленого
підрозділу "Київський обласниЯ реєстраційний Центр" Державного
підприємства "Центр Державного земельного кадастру" щодо постійного
порушенВJI строків виготовленНJI реєстраційних карток, реєстрації та видачі

держаних актів на право приватної власності на землю, договорів оренди
землі та додаткових угод про BHeCeННJI змін ДО договорів оренди земельних

.

. .
.
Mlcn,

ДШJIНок, що викликає певну СОЦІальну напругу в

,

тв, в зв Jl3ку З чим

бюджет м. Бровари зазнав збитків за рахунок ненадходженНJI орендної мати,

з метою ycyнeHНJI вище перелічених недоліків, враховуючи рішеННJI
Броварської міської ради від 26.02.2009 року N!! 1042-56-05 ,,про роботу

Броварського

відділу

Державного підприємства ,Дe~ Держ~ного

земельного кадастру", керуючисЬ ст.ст.18,25 Закону Укр~~ни «~..PO ..мICЦ~B.~
самоврядування в Україні», а також враховуючи "р..ОПОЗИЦІІ ПОСТ1ИН~1 КОМІСІІ
З питань

розвитку

та

благоу~ою. теРИТОРІИ,

земельних

ВІДНОСИН,

архітектури, будівництва та інвеСТИЦІЯ, МІСЬка рада
ВИРІШИЛА:

пе ед Державним підприємством ,Дентр

1. Порушити XJlопоТВННJI "Р КиївсьКИМ обласним реєстраціЙНИМ
Державного земельноГО кадастрУ та
Державного земельного кадастру'

центром Державного підприємства "Центр ідноСИН начальника Броварського
щодо дострокового припинення тpyдo~,: Вемленого підрозділу ,,Київський

районного відділу структурного вІД кр підприємства ,Девтр Державного
Обласний peєcтpaц~.
;3иии" центр" Державного
. п~овича

земельного кадастру" Алексєєнка ЮрlJl ~····-T
.. міської ради направити дане
..
БроваРСЬКОI
. 2. Земельному Вlдд.1JIY кri 1 цього рішеННJi.
Р1IUеНИJi в органи, зазначеНІ в ПУН
!АТJiIII*f"."".,.,..ZlJfJ1p.I8I.,. . . . .

000522

3. Контроль за виконанНJlМ цьоro рішенНJI помасти на постійну
ко"ісіlО з питан~ розвитку :а бnаГО!C'rpОIО територій, земenЬНlfX віДИОСIІН,
архітеКТУРИ, БУДІвництва та ІнвестиЦІЙ .
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I.В.Сапожко

ПОДАННЯ:

земenьного відділу, за пропозицією
постійноі комісіі з питань

рО3ВlІТІСу та бпaroУСТРОIО територій,
земenьних відносин, архітектури,
будівництва та інвестицій наЧ8JIЬНИха земenьного відділу

Л.М.Гудименко

ПОГОДЖЕНО:

Заступних міського гопови

В.О.Андрєєв

І.Г.Лавер

Начальник зaranьного відділу

Н.І.Гнатюк

Гопова постійної комісії з ПИтань
розвитку та ~naгOYCТPO~ територій,

зем~ьних ВІДН~СИН, аРХ1тектури,

БУДІвництва та Інвестицій

С.В.ПідцуБИJIК

