
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИївської ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

. Пр~ розгJIJJД питання виділеИНJI земельних дimJиок 
~~.ДУ8JIЬНОГО житлового будівництва членам громадсщсої 
ор~ізаціl «Бров~рс~ка рада ветеранів органів внутріППlіх спрЬ» 
та сП1ЛКИ ветершш ВІЙНИ в Афганістані Броварського відділення. 

РОЗГJIJlИYВШИ, за доручеlUUlМ Київської обласної державної адміністрації, 
спільний ЛИСТ громадської організації «Броварська рада ветеранів OpraвiB 
ввyrpішнїх справ» та спілки ветеранів війни в Афганістані Броварського 
відділeRIUI від 17.04.201 О року N!! 23 щодо розгJUlду питанИJl про виділеНВJI 
ЧJIевам громадської організації та членам спШхи земельних дimJиок ДЛJI 
індивідуального житлового будівництва, керуючись ст. ст. 12, 118, п.12 
Перехідних положень Земельного кодексу Украіни, п.З4 СТ. 26 Закону 
Ухраіви <<Про місцеве самоврядуванИJl в УКраіні», враховуючи рекомендації 
постійво депутатської комісії з питань розвитку та благоустрою території, 
земeJJiИИХ відносив, архітектури, будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію, вихладену в лист~ щодо розгJUlДy ПИТ8ВIIJI про 
виділевия земельних ділянок членам громадської організації та членам 
спimcи, взяти до відома (додається). 

2. Запропонувати членЩtf Спілки ветеранів війни в Афганіставі 
Броварського відцілеИИJI та членам громадської організаціі <<Броварська рада 
ветеранів органів внутрішніх справ», зацікавленим в одержані земельних 
дітІвок із земель державної та комунальної власності, в межах норм 
безоплатної приватизації, визначених Земельним кодексом Украіни, подати 
ДОКУМенти в порядку та обcяrax, визначених ст.. 118 Земельного кодексу 
УІСраіви. 
. З. Земельному відділу, у семидеииий термін, довести вказане 

Р1ШеlDUI до відома зацікавлених осіб. .--~ 
4. Контроль за виконaииJIМ . rfJ~' ~,,~.ІОІасти Н8 заступника 
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поДАННЯ: . 
. . • • за ПРОПОЗИЦІЄЮ oro ВІДДІЛУ, земельн • . .. з питань ." 

постіiblоі KOМlCII СТРОІО теРИТОРІИ, 
та БJlaroу • ктури, розвиткУ • носин аРХ1те 
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ГОлова постійної Комісії З ПИТань 
РОЗВИТКУ та благоустрою теРИторій, 
земельних Вiдliосии, архітектури, 
будіВНИЦтва та іив~сТИЦій 
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