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РІШЕННЯ 

г Про затвер~ен~ рішень виконавчого комітету І 
БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради щодо передачі в приватну 

власність земельних ділянок громадинам 
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РозгJIJIНYВПІИ подання земельного відділу від 21.06.2010 року N!! 516 
щодо затвердження рішень виконавчого комітету Броварської міської ради 
щодо передачі в приватну власність земельних ділянок громадинам, 

• • • І 
враховуючи те, що земеЛЬНІ ДІЛЯНКИ знаходиться в користуванні ГPOMВДJIН і 

законність іх HaдaнНJI підтверджується відповідними документами і 
генеральним планом забудови м. Бровари, та керуючись ст. ст. 12, 116, 120, 
121, 125, 126 Земельного кодексу Укрцїни, п. 12 Перехідних положень 
Земельного кодексу України, п. 34 ст.26 Закону України "Про місцеве 
самоврядуванНJI в Україні", Постановою Кабінету Міністрів Украіни від 
21.10.2009 року Н!1112 "Про додаткові заходи щодо безоплатних оформлення 
та видачі громадянам України державних актів на право власності на 
земельні ділянки", враховуючи пропозиції постійної комісії з питань розвитку 
та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та 
інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити рішення виконавчого KOMiT~ Броварської мiC~KOЇ ради 
щодо передачі в приватну власність земельних Д1ЛJlНОК гpo~~aм~ . 

1 1 3 6 . ~& виконавчого комітету БроваРСЬКОI МlСЬК01 ради ВІД . .п. . . рІШе.пnп Ф 
17.02.1998 року Н! 71 "Про надання в постійне кор~стування, о op~eННJI 
права користування, передачу в приватну влаСНІСТЬ земель~ ДІЛЯНОК, 
Вне . . иконкому від 2112.99р. N!! 374 та ВІД 17.11.98р. 

сення ЗМІН в РІШення в . 
N! 337" відносно Сороки ВасИЛJI Степановича; ...... 

. онавчого комітету БроваРСЬКОI МlСЬКОI ради ВІД 
1.2. п.3.27. РІшення ВИК них ділянок в користування 

15.06.1999 року Н! 193 "Про надання земе: иватну власність, BHece~ 
Оф.ОРМJIе~ права КОРИСТУВ~19' оп:р;;р

а1r!! 2: та від 24.04.98р. N!! 134" 
3МlИ в РІшення виконкому ВІД . . . 
Відносно Петрова Федора Васильовича; .тету Броварської міської ради від 

1 3 1 · иконавчого кОМІ ... . . п .. 5. РІшення в ня права ПОСТ1иного користування, 
15.07.1997 року Н! 234 "Про оформлен стійне користування, оформлення 
передачу в приватну власність, надання в по діляНКами і внесення змін в 
Права спільного користування земельНИМИ 



2 
ріJJJеиНJI виконкому від 24.06.97р. Н!! 200" 
гриroрія Федоровича. 

відносно Кожуховськоro 

2. Контроль за виконанНJIм цього рішенНJI покласти на заступника 
міського голови Андрєєва в.о. 

виконуючий обов' язки міського 
голови - секретар ради 

м.Бровари 
від 02 лИПИJ1 2010 року 
Іі! бlr-~-($ 

.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постіііноі комісії з питань . u 

розвитку та блaroустро~ теРИТОР1И, 
земельних відносин, арХ1теrrypи, 
будівництва та інвестицііі -
виконуюча обов'язки начВJIЬ~ 
земельного відділу - головн иr---f---~ __ --.:\..... 
спеціміст земельного відд· Т.О.Хоменко 

ПОГОДЖЕНО: 

Зас'l')'ПИИК міського голови 
В.О.Андрєєв 

Начальник ЮРидичНого відцiny 
І.Г.Лавер 

.IIaчaJwпuc ЗlІІ'ІІПЬВоro B~ k н.r'гваТЮК 

Голова постійної комісії з ПИТань 
розвитку та ~лагоустрою теРиторій, 
земельних ВІДНосив, аРхітеk'IypИ 
будівНИцтва та інвесТИЦій , N с.в.Піддубнхк 


	0217
	0218
	0219

