
БРОВАРСІJКА МІСЬКА РАДА КИУВСЬКОІ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г Надання до~волу ~a продаж земелЬНIІХ дїЛJIнок І 
та внесення ЗМІН дО РІшення Броварської міської радll 

Розглянувши подання земельного відділу від 09.01.08 Н! 3 щодо HaдaHНJI 
дозволу на продаж земельних ділянок та внесення змін до рішення Броварської 
.Ііської ради, а також враховуючи відповідність розміщенНJI об'єктів гснерanьному 
ману забудови м. Бровари та керуючись СТ.ст. 12, 127, 128 Земельноro кодексу 
Ухраіни, п.12 Перехідних положень Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону 
УкраіНІ! "Про місцеве самоврядування в Україні" та врахОВУЮЧІI ПРОПОЗllції 
постійної комісії з питань розвитку та благоустрою територій, земеЛЬНIІХ відносин, 
архітектури, будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИ РІШ НЛА: 

1. Надати дозвіл приватному підприємцю Нікітіній Вікторії Геннадіївні на 
продаж у власність земельної ділянки державної власноСТЇ орієнтовною nлощеlО 
0,0215 га ДJUI обcnyrовування нежитлової будівлі по вул.Красовського, 16. 

2. Фізичній особі, зазначеній в п.l даного рішення, OТPIIMa~1 ~IICHOBOK 
головного архітектора м.Бровари про можливість продажу зе~lелЬНОI ДIЛЯНКIІ у 
власність та виконати експертну оцінку земельної ділянки, що ПIДIIJII'8Є прода")', в 

термін до 14.0З.2008р. 

. Нікітіну В Г про МОЖЛІІвість 3. Попередити приватного Пlдприєм~ .. піспя 01рJIМВННЯ 
УТОЧНеННЯ площі земельної ділянки, що ПIДJJЯI'8Є продажу, 

Висновку головного архітектора м. Бровари. 

. Б ова ської міської радll від 27.12.07 
4. Внести зміни до РІшення . РР" в п.l.7 відносно rpомaдJlНХИ 

N!S77-31-05 ,,про прод~ земenьн~;к .. : 'комерційного BIIKOPIICТВННJI ... " 
Хамчук Світлани ВіКТОРІВНИ J.d01P .с:-1';;1I (&'~ 
замінити словами " .•. землі пром * ~~.~ (Т~ ~ ~ заступника 

. ~.I!~ І 100 r покласти на 5. Контроль за викон I:t.- .: .• ~ -і ar 
АІЇСькоro голови Андрєєва В.О. 01 S L.\v::J-: 

(): , І.В.Сапожко 
Секретар ради 

м.БРОIJ,РИ 7 

від" (1(11 tl~ 2008 року 
1& -6,11- л- 05 



ПОДАННЯ: 

Начальника земельного відділу """,,::::::;;Je~~ 

ПОГОДЖЕНО: 

Виконуючий обов"JI3КИ міського 
голови - заступник міського голови 

Т.В.Гордієнко 

В.О.АнДРєєв 

Начальник юридичного відділу с d І.ГЛавер 

НаЧВІІЬІІИХ фінансового упрllllllїввJi ~ 

Головний архітепора міста 

Голова постіііноі комісії з питань 
розвитку та ~пaroустрою територій, 
земельних ВІДНосин, архітектури, 

будівництва та інвестицій 

000049 

А.М.Зеленська 

Л.Є.Рибакова 

Н.І.Гнатюк 

С.В.ПіддуБИJП( 



ому ronOBi Антоненку в.о. 

• Зе~enь~~Й. ві~іл міської ради просить Вас РОЗГnЯRynI на черговому 
заСІДаННІ ceCII МІСЬКОІ. ради ?итання про надання дозволу на продаж зеМeJJЬНllХ 
ДЇJUlHOK та внесення ЗМІН до РІшення Броварської міської ради: 

1. Надати дозвіл приватному підприємцlO Нікітіній Вікторії Геннадіївні на 
продаж у власність земельної ділянки державної власності орієнтовною nnощеlО 
0,0215 га ДJIJI обслуговування нежитлової будівлі по вул.Красовського, І б. 

2. Фізичній особі, зазначеній в п.l даного рішення, отримати ВІІСНОВОК 
головного архітектора м.Бровари про можливість продажу земельної ділянки у 
масність та виконати експертну оцінку земельної діляНIGI, що підпягає продажу, в 
термін до 14.0З.2008р. 

З. Попередити приватного підприємця Нікітіну В.Г. про МОЖJJJlвість 
уточнення площі земельної ділянки, що підпягає продажу, після отримання 
висновку головного архітектора м. Бровари. 

4. Ввести зміни до рішення Броварської міської paдll від 27.12.07 
N!S77-ЗІ-ОS ,,про продаж земельних ділянок".", в п.1.! відНОСНО rpоr.faдRНК:: 
Уа,,_ ... С . В" слова землі комеРЦІЙНОГО ВИКОРІІСТВННЯ ... 
·_"l1А ВІТ лани IКТОрlВВИ "". . . " 
зВМІнити словами "".землі промисловоcn... . 
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Начальник земельного відділу ............::::;;;oos 
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