
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про погодження MicЦJI розташування земельної 
ділянки під розташування об"єкту 

юридичній особі 

Розглянувши подання земельного відділу від 04.07.2007 
Н!! 1922 щодо погодження місця розташування земельних ділянок під 

розташування об"єкту юридичній особі, враховуючи відповідність 
розміщення об"єкту генеральному плану забудови м.Бровари та 
керуючись ст. ст. 12, 151 Земельного кодексу Украіни, п.12 Перехідних 
положень Земельного кодексу Украіни, п. 34 ст. 26 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Украіні", ст.24 Закону Украіни "Про 
планування та забудову території", а також враховуючи рішення 
Броварської міської ради від 26.04.2007 Н!! 303-20-05 « Про 
затвердження переліку юридичних та фізичних осіб, які стапи 
переможцями конкурсу щодо надання земельних ділянок в оренду ~ 
м. Бровари від 23.04.2007 року» та пропозиції постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Погодити місце розташування земельної ділянки під 
розміщення об"єкту товариству з обмеженою відповідальністю 
«Трім плюс» орієнтовною площею 0,8501 га під розміщення виробничої 
бази по вул. Димитрова в районі розміщення залізничного вокзалу. 

2. Попередити то~ариство з обмеженою відповідальністю «Трім 
плюс» про необхідність виготовлення документації на оформлення 
права користування земельними ділянками в термін до 10.1 0.2007р. 

З.Контрользавикон:wm~~~~ 

міського голови Андрєєва 

Міський голова 

м.Бровари 

від" ІIJ" tNPeUJ!.
Н!! іН -,,f,!J r- ().г 

2007 року 

заступника 

В.О.Антоненко 



ПОДАННЯ: 

Начальника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Секретар ради 

Заступник міського голови 

Начальник юридичного відділу 

Виконуюча обов'язки головного 
apxiT~ктopa міста - головний . . . 
спеЦІалІСТ ynравлlllНЯ 

містобудування та архітектури 

Виконуюча обов'язки начальника 
загального відділу - головний 
спеціаліст загального відділу 

Голова постійноі комісіі з ПИТань 
розвитку та ?лагоустрою територій, 
земельних ВІДНОСИН, архітектури 

будівництва та інвестицій І ' 

0006~9 

~-Т.В.ГордіЄНКо 

І.В.Сапожко 

В.О.Андрєєв 

І /":::J 

с ~Г.Лавер 

В.I.Прядка 

Л.М.Шило 

С.В.ПіддУБНЯК 



А' IfJ.t, 
(', ру. 0/. UlD." Міському голові Антоненку В.а. 

Земельний відділ просить Вас розглянути на позачерговому 
засіданні сесії міської ради питання про погодження місця розташування 
земельної ділянки під розміщення об"єкту юридичній особі: 

І.Погодити місце розташування земельної ділянки під розміщення 
об"єкту товариству з обмеженою відповідальністю «Трім плюс» 
орієнтовною площею 0,8501 га під розміщення виробничої бази по 
вул. Димитрова в районі розміщення залізничного вокзалу. 

2. Попередити товариство з обмеженою відповідальністю «Трім 
плюс» про необхідність виготовлення документації на оформлення права 
користування земельними ділянками в термін до 10.1 0.2007р. 

Начальник земельного відділу Т.В.Гордієнко 


	0046
	0047
	0048

