
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Проект Р І Ш Е Н Н Я 
"1 

Про проведення інвентаризації 
земель державної і комунальної власності в 

межах міста Бровари 

Розглянувши подання земельного відділу від 07.04.2011 №201 щодо 
проведення інвентаризації земель Державної та комунальної власності, на 
виконання розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 
25.03.2011 року № 275, „Про проведення у Київській області інвентаризації та 
розмежування земель державної та комунальної власності'', керуючись 
ст.ст.12, 182, 183, 184, 185,209 Земельного Кодексу України, ст.ст. 26, 35 
Закону України „Про землеустрій" , 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. З метою проведення робіт з розмежування земель державної та 
комунальної власності в межах міста Бровари провести інвентаризацію 
земельних ділянок в межах міста, згідно з додатком. 

2. Визначити виконавцем робіт з проведення інвентаризації земель 
комунальне підприємство „Бровари-землеустрій". 

3. Фінансування зазначених робіт провести за рахунок коштів, що 
надійшли до місцевого бюджету у порядку відшкодування втрат 
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти, на заступника міського 
голови АнДрєєва В.О. 

Міський голова ІВ.Сапожко 

м.Бровари 
від 21 квітня 2011 року 
№ 



Додаток до рішення 
Броварської міської ради 
від 21 квітня 2011 
№ , 

Перелік земельних ділянок для проведення інвентаризації 

1.Земельні ділянки виробничого управління з ремонту та експлуатації 
яоггло&ого фонду орієнтовною площею 178,7387 га ( землі багатоповерхової 
житлової забудови); 

2. Землі загального користування орієнтовною площею 192,9083 га 
(зелені насадження загального користування, вулиці, площі, проїзди); 

3. Землі лісового фонду орієнтовною площею 42,1872 га ( в тому числі 
полезахисні смуги, чагарники та землі вкриті лісовою рослинністю, КП 
,Дарницьке лісопаркове господарство"; 

4.3емельйі ділянки орієнтовною площею 36,2246 га, які 
використовуються для обслуговування дошкільних закладів освіта: 

5. Земельні ділянки орієнтовною площею 12,1579 га, які 
використовуються для обслуговування каналізаційно-насосних станцій, 
свердловин та нежитлових приміщень комунального підприємства Броварської 
міської ради Київської області „Броваритешюводоенергія": 

6. Земельні ділянка під будівлями об"єктів комунального майна 
орієнтовною площею 3,5 га; 

7.3емельні ділянки установ відділу культури орієнтовною площею 1,07 га; 
8. Земельні ділянки державного підприємства „Київське обласне 

підприємство по шїемінній справі у тваринництві" орієнтовною площею 71,3426 
га по вул. Куіузова,77; 

9. Земельні ділянки Міністерства оборони орієнтовною площею 140,1715 
га; 

10. Земельна ділянка державного підприємства Радіопередавальний центр 
орієнтовною площею 115,8643 га; 

Міський голова І.В.Сапожко 


