
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

Г Про . вне~~ння змін до рішення Броварської l 
МІСЬКОІ ради від 21.09.06 Н!! 112-08-05 

«.Про припинення права користування земельними 
ДІЛянками, надання в оренду земельних ділянок ... » 

Розг~янувш~ подання земельного відділу від 04. 10.06 Н!! 2516 щодо 
внесення ЗМІН до РІшення Броварської міської ради від 21.09.06 Н!! 112-08-05 
«Про припинення права користування земельними ділянками надання в . ' 
оренду земельних ДІЛЯНОК ... », а також враховуючи те, що розміри земельних 
ділянок підтверджуються відповідними документами і генеральним планом 
забудови м.Бровари та керуючись ст.ст. 12, 93, 116, 120, 124, 125, 126 
Земельного кодексу України, п. 34 ст.26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в У країні" та враховуючи пропозиції постійної комісії з 
питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення Броварської міської ради від 21.09.06 
Н!! 112-08-05 "Про припинення права користування земельними ділянками, 

. " надання в оренду земельних ДІЛЯНОК... : 

_ п.2.18 викласти в наступній редакції: «Товариству з обмеженою 
відповідальністю "Омега-Ін вест" площею 3,Ога, в тому числі землі обмеженого 
використання площею 0,0247га - інженерний коридор водопровідно
каналізаційної мережі та 0,0572га - інженерний коридор мережі зв'язку, за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення - рілля, ДЛJI будівництва 
та обслуговування складського комплексу - землі комерційного використання, 
по Об'їзній дорозі в районі розміщення виробничої бази ТОВ "Бровари-Авто", 
терміном на 2 роки. . 

Затвердити розрахунок розміру B~aT СІЛьськогосподарського 
виробництва, спричинених ~илуче~НJIМ СІЛьськогосподарських угідь, 
товариству з обмеженою віДПОВІдалЬНІСТЮ «Омега-Інвест» в розмірі 1 08107 

гривень.», далі по тексту. 
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ПОДАННЯ: r 
Начальник земельного відді 

ПОГОДЖЕНО: 

Секретар ради 

Заступник міського голови 

Виконуюча обов 'язки начальника 

юридичного відділу - головний J. /11 _-1./ 
спеціаліст юридичного відділу ?Т~ І r 

Виконуюча обов'язки головного 

архітектора міста - заступник головного r 
архітектора міста 

Начальник управлінИJI економіки ~/ 

Т.В.Гордієнко 

-.. 
І.В.Сапожко 

С.М.Возняк 

А.В. Баба-Мірзоєва 

Л.Є.Рибакова 

Н.І.Саченко 

Начальник загального ~:;... Н.І.Гнатюк 

Голова постійної комісії з питань 
розвитку та ?лагоустро~ територій, 
земельних ВІДНОСИН, аРХІтектури, 

будівництва та інвестицій 
С.В.Піддубник 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА ки·· оо 
ІВСЬКОІ ОБЛАСТІ 

земельний відділ 
07400, М. БроваРII, вул. Гагаріна,15, Т.6-50-67 

Від 01.1, ()?,({)ь N!! o!'tl/ 
~~ ~ г 

/,pO~ ~ 
~. ~~ 

Міському голові 
Антоненку в.о. 

~t~ 
С t"e/- d )JPДАННЯ 

з метою прискорення процесу продажу земельної ділянки для 
поповнення бюджету розвитку міста земельний відділ Броварської міської 
ради просить Вас терміново розглянути на позачерговому засіданні сесії 
міської ради питання про надання дозволу на виготовлення проекту 
відведення земельної ділянки юридичній особі та внесення змін до 
рішення Броварської міської ради. 

Начальник земельного відділу Т.В.Гордієнко 



Голові Броварської міської ради 
Антоненку в.о. 

Шановний Віктор Олександрович! 

Ми, мешканці 3-4-го під'їздів будинку N!! 6 по вул .. 
Олімпійська м. Бровари просимо дозволу бyrи присутніми на 
засіданні сесії Броварської міської ради 5-го СКJIИКанюІ яка 
відбудеться 05.10.2006 року, де розглядатиметься питання 

u •• •• 
приинятrя в комунальну влаСН1СТЬ теРИТОР1алЬНО1 громади 

м. Бровари 3-4-го під'їздів буд. N!! 6 по вул. Олімпійська 
м. Бровари. 

з повагою меmкmщі : 
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ШаИОВВИіде 
путате, Броварськоі міської ради! 

ми меІІІКанці 34-го мікро ай 
13
• прох8ННJIМ ві nu;пu.w- • р ону М. Бровари звертаємоCJI до Вас 

~"~"'.I'I РШІеВВJI сес-" · 1 про надання земельвої . n ВІД О.Об.2004р_ за Н!!46222-24 
відповідальністю «Смартекс дшsIВКИс това.!'и~у з обмеженою 
Ц _ истемс» в раноВІ зоттт').rаl О 
е РlПlеИВJI є ТЯТl'UU '.LI..LI1~ • 

_ "-~YAJ щО порушує конституційні права, 
мешк8.lЩ1В иавКОJІИllІЮх бvдиmdв так 1· пр . й : JIК 

• ').І: 1 О ~ І ава ДІте JПQ вавчаютьСJl в 
ПІКоm J1!! • як вам відомо зпдв· о І..г Б - ,u енерального ШІ8ІІУ м 
рова ри», ~ був затверджений від 26.08.1999р. N!!ISО-П-23 . 

земельна Д1ЛJIВКa пер б . . ' це ед ачена ПlД буДІВНИЦТВО загально освітньої 
ПІКолиN!!ll '. ~ BКP~ необхідна ВАІІПІМ ДЇТJIМ, так JIК JПl(ола N!1 О є 
єдиною в Мlcn, де ДІТИ навчаються в дві зміни. А з такими темпами 

розбазарю~ВIIIDI . землі і ущільнеВВJI території, дітЯм доведетьСJl 
навчатися 1 ВНОЧІ, так JIК будинки «ростуть JIК Іриби». 
ми неодноразово зверталися до міського голови Антоненка JIК із 

письмовими звернеВIIJIМИ так і особисто, вne жодної відповіді ве 
отримали. Також ми зверталися і до депутатів минулого ск.пикавнв, 
проте народним обранцям чомусь ваша проблема була байдужОЮ, 
хоча вони були ознайомлені з офіційним ЛИСТОМ. 

Київського обласного упрввлiвиJI освhи, В вому вказувалось ва 
те, що своїм рimсВИJIМ вови порушили ст .. б3 Закову Украіни <<Про 
освіту». 

Обласве управлівви містобудУВ8ВВJI та архітектури також 
наголошувало на те, що була порушена ст .. 18 Закову Украіни ,<<Про 
ПJIaНyВ8ВИJI та забудову території» па передбачає врахувавви 
Іромадських і приватних інтересів під час ПJIВИУВaвmI і забудови 
територіЙ, тобто повивва бути врахована ваша думка. Були і інші 
ЛИСТИ від вищecroJJIЦИX орraвiзацїй, але ваша міська влада 
проігнорувала всі звериеВВJI і пропоз~ .тому ми змушені бу~ 
звернутися до суду. І ось уже ва ПРOТJIЗl ПІВтора року ми змymеm 
хо,чити по судах, відстоювати інтереси вIJIIIИX дітей та онуків. Якщо 
DПCолі не потрібний стадіон, тоді поверніть при будинкову 
територію будинкам 17а, 19. • .. 

І'Іавовні депутати! ми все ~ иaдtЄМО~JI, щО CB~1М звервеШDIМ 
достукаємося до ваШИХ сердець, ~ здоровив ГЛУЗ~~1Зьме вверх вад 
інтересами бізнесу киівсыQIx буДJВeJIЬВИХ КОМП8В1И. 

З повагою мешканці 34 мікрорайону. 
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