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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИІвської ОБЛАСТІ
РІШЕННя

Г Про хід виконання «Програми ВИКористання
та охорони земель ~ місті Бровари на 2006-2015 роки»
у 2006 РОЦІ та за І квартал 2007 року.

Розглянувши інформацію начальника земельного ВІДДІЛУ від
30.05.2007 про хід виконання « Програми використання та охорони земель
в місті Бровари на 2006-2015 роки» у 2006 році та за І квартал 2007 року та
керуючись п.а п.п.1 ст. 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Украіні" та враховуючи пропозиції постійної комісії з питань розвитку та
благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та

інвестицій, міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про хід виконання «Програми в~користання та
охорони земель в місті Бровари .па 2006-2015 роки» ( далІ - Програма) У
2006 році та за І квартал 2007 року взяти до відома (додається).
2. Фінансовому управлінню забезпечити фінансування Програми.
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Рішенням Броварської міської ради від 26.10.2006 року за Н!! 145-1 0-05
затверджена Програма використання та охорони земель в місті Бровари на

2006-2015 роки.
Основними цілями Програми є забезпечення пріоритету вимог
екобезпеки у процесі використанНJI земель, раціональне розміщення та
оптимальне забезпечення земельними ресурсами виробничих сил, гармонійне
поєднання

господарської діяльності

з

охороною

довкілля,

підвищення

родючості фунтів на землях сільськогосподарського призначенНJI, захист

земель міста від підтопленНJI та заболочеННJI.

Проаналізувавши стан використання земель міста на час складання
Програми було заплановано розробку проектів детального планування та
розвитку територій, які використовуються нераціонально або не

.

використовуються взагалІ.

Так земель сільськогосподарського призначення на час складання

Програми в місті рахувалось на площі 778,5га, до 2015 року планується
зменшення площі зазначеної категорії земель на 600га, так як зазначена
•
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для ВИРІшення питання. Р радою профінансовано виконання
передбачено Прогр~.?Ю, ~ІСЬКОЮню дощових та талих вод, з території
проектної документаЦll по BIДB~дeHботи згідно проектної документації, в
масиву «Оболонь», та ви~~~ан~~о anьної житлової забудови відведено
результаті яКИХ з територu Інд ду щі біля 65га між вул.Київською та
грунтові та поверхневі води H~ ппо використані на зазначені роботи
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що На даний час Виконується з мчаєгься зБІЛьшення земель промисловості,

наповнення міського бюджету е;ою е..фективного використання земель та

детального планування територ·і" тои же час, при розробці проектів
забудови житлових районі
и дотримується баланс та пропорційність
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.
охоронних та ~анlтарних зон від промислових об'єктів до житлових районів.

для ВИРlшенНJJ питанНJI будівництва охорони земель транспорту та
зВ'язку~ ~o Jlких ~алежать. землі обмеженого використанНЯ - підземні та
назеМНІ

ІнженерНІ
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проектно-вишукувальна.
водопостачанНJJ,
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замовлена
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мереж

теплопостачання

та

водопостачаННJI

та

каналізування IV житлового району міста Бровари, фінансування якого
здійСJDOЄТЬСЯ за рахунок інвесторів-забудовників. Передача міській раді

робочої документації планується в квітні 2008 року, пісЛJI чого будуть
в~конуватись роботи по будівництву та реконструкції запроектованих мереж,
що забезпечить житrєдїяльність нових мікрорайонів IV житлового району

міста та покращить роботу інженерних мереж існуючих райо!JЇВ міста.

Розділу Програми щодо удосконалення системи МОНІТОРИНry земель

також приділена увага. На сьогодні вирішується питання поновлення
матеріалів грошової оцінки земель міста. Проведено тендер на виконанНJI

робіт, визначено переможця тендеру, ~ким CT~O Товариство з обмеженою
відповідальністю науково-виробнича фІрма «УНІверсал-агро».

3а рахунок коштів, що надійшли з. державного бюджету H~

фінансування проекту <d1iдвищення еф.еКТ~НОСТl використан~ кому.налЬНОI
власності IDJIЯXом впровадження НОВІТНЬОІ системи упраВЛІН~JI ~ІСЬКИМИ
земельними ресурсами», що став переможцем конкурсу пр~еКТІ.В МІсцевого

самоврядуванНJJ, розпочаті роботи по виконанню rpomoBol ОЦІнки земель
міста.
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міськоі ради

наСТУПИІ питанlUl:

1.

Про

розтatпyвaнIUI

2.

погодження

місць

розташування

земельних

ділянок

під

об' єктів юридичним та фізичним особам;

Про припинення права користування земельними ділянками, надання в

оренду земельних ділянок,
надання дозволів на виготовлення технічної
Документації по оформленню права
користування земельними ділянками
юридичним і фізичним особам та внесення змін до рішень Броварської міської
ради;

з. Про продаж земельних ділянок, надання дозволу

на

продаж земельних

ділянок;

4. Про передачу земельних ділянок .:t'~M~~aм у власність, надання в
оренду та внесення змін ДО рішень БроваРСЬКО1 ~ICЬKOI ради;
.
5.Про затвердження переліку земельнИХ Дшянок, що призначеНІ для надання
в оренду через конкурс в м. Бровари

. .
.
б. Про затвердження переліку юридичнИХ. та фІЗИЧНИХ ОСІб, ЯКІ стапи
п~ремоЖЦJIМИ конкурсу ЩОДО надання земельних дшянок в оренду в м. Бровари
ВІД 29.05.2007 та від 04.06.2007 року.
. .
7. Про хід виконання програми використання та охорони земель в МІСТІ
Бровари на 2006-2015 роки У 2006 та за І квартал
.

Начальник земельнОГО D&.!:~:ds&iiii

