
Броварська міська рада Київської області 

Проект Рішення 
Ефо внесення імтн- до рішень Броварської 

міської ради 
Розглянувши подання земельного відділу від 07.04.2011 № 195 про 

внесення змін до рішень Броварської міської ради, враховуючи відповідність 
розміщення об"єкгів генеральному плану забудови м.Бровари та керуючись 
ст.ст. 12, 124, 134-138, 151 Земельного кодексу України, п.12 Перехідних 
положень Земельного кодексу України, ст.24 Закону України „Про 
планування та забудову території", п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», а також враховуючи пропозиції постійної комісії 
з питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, 
архітектури, будівництва та інвестицій, міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 
1. Внести зміни до рішень Броварської міської ради: 
1.1. від 20.05.2010 року № 1536-84-05 „Про продаж права оренди 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,1288 га, розташованої по 
вул. Київській" слова „ площею 0,1288 га" замінити словами „ площею 
0,0962 га"; слова „по вул. Київській" замінити словами „на перетині вул. 
Київської та вул. Лісової"; 

У тексті Порядку проведення аукціону з продажу права оренди 
земельної ділянки слова „ площею 0,1288 га" замінити словами „ площею 
0,0962 га" слова „по вул. Київській" замінити словами „на перетині вул. 
Київської та вул. Лісової"; 

В зазначене рішення додати пункт наступного змісту: 
„Надати дозвіл на розроблення проекіу землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки Броварській міській раді для виставлення на. аукціон з 
продажу права оренди земельної ділянки, за рахунок земель загального 
користування, орієнтовною площею 0,0962 га, розташованої на перетині вул. 
Київської та вул. Лісової, для розміщення автостоянки." 

1.2.. від 20.05.2010 року № 1535-84-05 Діро продаж права орецди 
земельної ділянки орієнтовною площею 0,0316 га, розташованої по 
вул. Лісовій^" додати пункт наступного змісту: 

„Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки Броварській міській раді для виставлення на 
аукціон з продажу права орецди земельної ділянки, за рахунок земель 
загального користування, орієнтовною площею 0,0316 га, розташованої по 
вул. ЛісовійД, для розміщення автостоянки." 

1.3. від 14.09.2010 року № 1647-89-05 „Про продаж права оренди 
земельної ділянки орієнтовною площею 0,0120 га, розташованої на перетині 
віл. Олександра Блока та вул. Марії Лагунової" слова „ площею 0,0120 га" 
замінити словами „ площею 0,0080 га"; 



2 
У тексті Порядку проведення аукціону з продажу права оренди 

земельної ділянки слова „ площею 0,0120 га" замінити словами „ площею 
0,0080 га"; 

В п.4 цього рішення після слів „земельної ділянки" читати „за рахунок 
земель загального користування", далі по тексту. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію з питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, 
архітектури, будівництва та інвестицій. 

Міський голова І.В.Сапожко 

м. Бровари 
від 21 квітня 2011 року 
№ 


