
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИlвськоІ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

Про скасування підпункту 3.1. пункту 3 рішення 
Г Броварської Міськ~їради відI4.04.05 Н!! 687-33-04" mr 
передачу земельних ДІЛЯНОК громадянам у власність, надання в 

оренду та внесення змін до рішень Броварської міської ради" 

Розглянувши подання земельного відділу від 28.07.05. Н!!1482 щодо 
скасування підпункту 3.1. пункту 3 рішення Броварської міської ради 
відI4.04.05 Н!! 687-33-04 ,Дро передачу земельних ділянок громадянам у 
власність, надання в оренду та внесення змін до рішень Броварської міської 
ради", керуючись пунктом "г" ст. 143 ст. 149 Земельного кодексу України, п. 
12 Перехідних положень Земельного кодексу України ст.30 Закону України 
"Про оренду землі" пункту 12.2.3. договору оренди земельної ділянки та 
п. "З4" ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", а також 
враховуючи звернення від 40- громадян, що звернулись до виконавчого комітету 
Броварської міської ради, протокол комісії по обстеженню в натурі земельної 
діJIJIНКИ проходу між вул .. Коккінакі та вул.Радгоспною в м.Бровари від 18.07.05 
та пропозиції постійної комісії з питань розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, будівництва та екології, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Скасувати підпункт З.l. пункту 3 рішення Броварської міської ради 
відI4.04.05 Н!! 687-З3-04" Про передачу земельних ділянок громадянам у 
власність, надання в оренду та внесення змін до рішень Броварської міської 
ради", щодо надання земельної ділянки громадянину РJlбінчи~ Віктору 
Яковичу в оренду земельної ділянки площею З4 кв.м. по вул.РадгОСПНlй,з6-а для 

" -BeдeННJI особистого селянськОГО господарства, в зв JlЗКУ З вилученням земелЬНОІ 

ділянки з мотивів суспільної необхідності ДЛJI суспільних потреб. 
2. Повідомити громадянина РJlбін~а Віктора .Яковича про прийняте 

. рішеННJI з метою отримання добровільної зГ?ди на припинення договору оренди 
землі зареєстрованого за Н!! 0405ЗЗ800047 вІД 01.06.05. 

з. У разі незгоди зе~е~орис~ач~. з п.l ,2 ~азначеного ріше~НJI~ 
юридичному та земельному ВІДДІЛУ М1CЬ~OI ради Пlдго:>,~ати ВІДПОВІДНІ 
документи для зову д~ суду про ЗВ1ЛЬ~ення земелЬНО1 ДІЛЯНКИ. 

4. К Yt&lаз&,." нанням даного РІшення покласти на першого 
застУПн~а lС ~ " ю О.А. 

~ськи i~Ba ~ 
м.Бровар • 
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поДАННЯ: 

·nvючоі 
•• 60В' язки заВl"".1·- w 

ВикоНУЮЧОI ~ . лом _ головнИИ 
земельнИМ ВІДДl відділу 

·мl·ст земельнОГО 
спеЦІ 

ПОГОДЖЕНО: 

Секретар ради 

Перший заступник 

міського голови 

Л.М.ГУДимеНkО 

О.А.Кияниця 

Завідуюча юридичним відділом ч-= І.Г.Лавер 

Головний архітектор міста 

Виконуюча 060В"ЯЗКИ завідуючої 
загальним відділом 

Голова постійної комісії з ПИТань 
розвитку та ?лaroустро~ територій, 

. зе~~них ВІДНОСИН, арХІтектури, 
БУДІвництва та екології 

К.Л.Телешева 

л.о.Чижевсько 

,.-. Н.І?Михайлова . 
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Міському голові Антоненку в.о. 

Рішенням Броварської міської и. 
передачу земельних ділянок ... ", громаді:: ВІД ~4.04.05 Н!! 687-33-04 "Про 
земельну ділянку площею 34 кв М . ну РябlНЧИКУ В.Я. надано в оренду 

. . теРМІНОМ на 2 роки р ... 36 
"па ведення особистого с по вул. адГОСПНlи, -а, 
,..".,. . eJIJIНCЬKoro господарства дл .. 
вищезазначеного РІшення заяВником б ли н. . . . я. ПРИИНЯ1їя 
висновки служб міста, а У. адl ВСІ неоБХІДНІ документи, 

також ПИСЬМОВІ погодження жителів прилеглого 
району. 

в зв"язку з суспільною необ· . . . Х1ДНІСТЮ, яка виникла у результаТІ 
звернень 40 громадян - жителІВ прилеглого району міста про необхідність 
відновлен~я . Me~ п~охо~ між вул.Радгоспною та вул.Кок~інакі в м.БроваРJt, 
Зе~~ль~ии ~IДДlЛ МІСЬКОІ ради просить Вас розглянути на черговому засіданні 
сеСl1 MICЬK~I ~ади ~итання .про скасування підпункту 3.1. пункту 3 рішення 

БроварськО1 МІСЬКОІ ради ВlдI4.04.05 Н!! 687-33-04 "Про передачу земельних 
ділянок громадянам у власність, надання в оренду та внесення змін до рішень 
Броварської міської ради": 

1. Скасувати підпункт 3.1. пункту 3 рішенWI Броварської міської ради 
відI4.04.05 Н!! 687-33-04" Про передачу земельних ділянок громадянам у 
власність, надання в оренду та внесеНИJI змін до рішень Броварської міської 
ради", щодо надання земельної ділянки громадинину Рябінчику Віктору 
Яковичу в оренду земельної ділянки площею 34 КВ.М. по вул.РадгоспніЙ,36-а ДЛЯ 
ведення особистого селянського господарства, в зв"язку з вилученням земельної 
ділянки з мотивів суспільної необхідності ДJIJI суспільних потреб. 

2. Повідомити громадянина Рябінчика Віктора .яковича про прийняте 
рішення з метою отримання добровільної згоди на припинення договору оренди 

.. землі, зареєстрованого за Н!! 040533800047 від 01.06.05. . 
3. У разі незгоди землекорис~вач~. з п.l,2 ~азначеного 'рlше~ня: 

. ЮРИДИЧному та земельному відділу МІСЬК?l ради ПlДГО~~ТИ ВІДПОВІДНІ 
ДОкументи для подання позову до суду ~o ЗВІЛЬнення земелЬНОІ ДІЛЯНКИ. 
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Виконуюча обов"язки завідуючої .. 
земельним відділом - головнии 
спеціаліст земельного відділУ 
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л.М.ГУдименко 
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