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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА Ї . 
ки ВСькоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННя 

Г=Про затвер~енн~ рішень Виконавчого коміт 
БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради щодо пер . ету 

. едаЧI в приватну 
влаСНІСТЬ земельних ділянок громадянам 

РОЗГJIJIНУВШИ по~ання земельного відділу від 09.0З.2010року N!!2SЗ 
щодо затвер~ження РІшень викон~вчого комітету Броварської міської ради 
щодо передаЧІ в приватну. ~aCНJCTЬ земельних ділянок rpомадянам, 
врахов~очи .. те, що земельн! ДІЛЯНКИ знаходяться в користуванні rpомадян і 
закОННІсть ІХ надання ПІДтверджується відповідними документами і 
генеральним планом забудови м. Бровари, та керуlOЧИСЬ 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", ПостаНОВ010 Кабінету Міністрів України від 
21.10.2009 року N!!1112 "Про додаткові заходи щодо безоплатних оформлення 
та ВlfДачї громадянам України державних актів на право власностї на 

. зеАfeJIьні ДЇJIJImcи", враховуючи пропозиції постійної комісії з питань розвитку 
та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та 
інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити рішення виконавчого коміте:>, Броварської MiC~KOЇ ради 
щодо передачі в приватну власність земельних ДІЛянок rpo~~Haм... . 

1.1.п.2.300. рішення виконавчого комітету БроваРСЬКОI МІСЬКО1 ради вІД 
19.12.1997 року N!! 392 "Про припинення права ~орис;,ув~ння, надання в· 
Постійне користування, передачу в приватну власНІСТЬ... ВІДНОСНО Чернець 
ВОлодимира Васильовича. 

Виконуючий обов 'язки 
ГОЛови - секретар ради 

іІ.Бровари 
в' 
: 18 березня 2010 року 

----

покласти на заступника 

І.В.Сапожко 
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ПОДАНВЯ: 

І·ДДІ·ЛУ за пропозицією земельного в , 
постійної комісії з питань о .. 
розвитку та блаГОУСТРОI~ теРИТО:ІИ, 
земельних відносин, аРХІтектур , 
будівництва та інвестицій -
ВИКОНУІоча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступниК 

начальника 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник юридичного відділу 

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

Голова постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій 

С.Л.МаЙборода 

ВоО.Андрєєв 

~І.г.лавер 

НоЯоХижняк 

СоВоШддуБНЯК , 



, 

ВИКОнуІочому обов'язки міського 
голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

ПОДАНня 

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

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

1.1.п.2.300. рішення виконавчого комітету Броварської міської ради від 
19.12.1997 року Н!! 392 "Про припинення права користування, надання в постійне 
J(ОРІ{стування, передачу в приватну власність ... " відносно Чернець Володими~а 
Васильовича. 

Виконуюча обов 'язки начальника 

земельного відділу - заступник 

начальника 
С.А.Майборода 
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