
Про внесення змін в додаток 2 до рішеННJI 
Г Броварської міської ради від 26.10.06 Н!! 144-10-051 

"Про затвердження Положення та 
персонального складу погоджувальної комісіі 

по вирішенню спірних земельних питань та інших питань , ' 
пов язаних з розмежуванням земельних ділянок" 

Розглянувши подання земельного відділу від 11.06.2008 Н!! 1003 щодо 
BHeCeННJI змін в додаток 2 до рішення Броварської міської ради від 26.10.2006 
N!! 144-10-05 "Про затвердження ПоложеННJI та персонального складу 
погоджувальної комісії по вирішенню спірних земельних питань та інших 
питань, пов'язаних з розмежуванням земельних ділянок" та керуючись ст. 158 
Земельного Кодексу України та п. 34 ст. 26 Закону Украіни ,,про місцеве 
самоврядування в Украіні", а також враховуючи пропозиції постійної комісії з 
питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити персональний склад погоджувальної комісії по виріmеmпo 
спірних земельних питань та інших питань, пов' язаних з розмежуванням 
земельних ділянок, в новій редакції, що додається. 

2.Додаток 2 до рішення Броварської міської ради від 26.10.2006 
N!! 144-10-05 ,,про затвердження Пол?жеННJI та персонального ~кладу 
погоджувальної комісії по вирішенmo сmрних земельних питань та ІНШИХ . " питань, пов' язаних з розмежуванням земельних ДІЛЯНОК визнати таким, що 

втратив чинність. 

3.Контроль за аИJ(ОНанИJlМ'.~ OlОІасти на заступника міського 
~ '~ О ~ 

голови Андрєєва В.О. ~ ~ .,."'. t!. ~ •• ~ 
~ .. ~I'''i n 

Секретар ради 

м.Бровари 
від 25 липня 2008 року 
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І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

з~мельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії з питань .... 
розвитку та благоустрою теРИТОРІИ, 

земельних відносин, архітектури, . . ... 
БУДІвництва та швестиЦ1И -
виконуюча обов'язКи начальника 
земельного відділу - заступник 
начальника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступних міського голови 

Виконуюча обов!язки начальника 
юридичного відділу - головний 

спеціаліст ЮРИДИЧНого відділу ~Ч 
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НаЧlIJIЬНИI!:зaranьного B~ 

Голова постійної комісії з питань 
розвитку та ~лarоустрою територій, 
земельних ВІДНосин, архітектури 
будівництва та інвестицій ' 
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Л.М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 

А.В.Баба-МЇРЗОЄВI 

Н.І.Гнатюк 

с.в.mддуБНJП< 



СКЛАД 

Додаток 

до рішення Броварської міської ради 
від І ~ 01. осР N! <f1()- ~{) -05 

погоджувально·· · ... . І KOMICII по ВИРlшеННIО спіРНІІХ 
земелЬНllХ питань та інших питань , , 

пов язаних з розмежуванням земельних ділянок 

Андрєєв 

Василь Олександрович 

Гудименко 

Леся Миколаівна 

Члени комісіі: 

Белінський 
Ігор Альбертович 

Гаєвський 
Ігор Васильович 

Лавер 
Ірина Григорівна 

Пащенко 
Олексій Леонідович 

Рибакова 
Лілія Євгенівна 

Ротар 
Павло Борисович 

- заступник міського голови
голова комісії 

виконуюча обов"язки начальника 
земельного відділу - заступник 

начальника земельного відділу 
секретар комісії 

- начальник інспекції Державного 
архітектурно-будівельного контроJПO 
Київської області у Східному регіоні 
(за згодою) 

- в.о.начальника відділу земельних 
ресурсів в м. Бровари в Київській 
області (за згодою) 

- начальник юридичного відділу 

- директор комунального підприємства 
Броварської міської ради ,,Броварське . .. . ..~, 

бюро теХНІЧНО11нвентаризацll 

_ начальник управління містобудування 
та архітектури - головний архітектор 
міста 

_ заступник голови постійної комісії 
міської ради з питань розвитку та 

благоустрою територій, земельних 
відносин, архітектури, будівництва 
та інвестицій (за згодою) 



михайлов 
Олександр Михайлович 

. ... . - голова КОМ1Сll з питань закОННОСТІ 
та правопорядку 

До роботи комісії залучаються представники землевпорядних організацій, 
які виконують роботи по виготовленню документів по оформлению права 
користування або права власності на землю, за згодою. 

Секретар ради 
І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
виконуюча обов' язки начальника 

земельного відділу - заступник 

начальника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Л.М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 
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Міському голові Антоненку В.О. 

ПОДАння 

. Зе~ель~. Ві~іЛ міської ради просить Вас розглянути на черговому 
заСІДаннІ C~.Cl1 ~ICЬ~~I ради ~итання про внесення змін в додаток 2 до ріmеНИJI 
БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради ВІД 26.10.2006 Н!! 144-10-05 ,Др о затверджеНИJI 
Положення та персонального складу погоджувальної комісії по виріmеmпo 
спірних земельних питань та інших питань, пов'язаних з розмежуванням . " земельних ДІЛЯНОК : 

1. Затвердити персональний склад погоджувальної комісії по виріmеmпo 
спірних земельних питань та інших питань, пов' язаних з розмежуванням 
земельних ділянок, в новій редакції, що додається. 

2.Додаток 2 до рішення Броварської міської ради від 26.10.2006 
N!! 144-10-05 "Про затвердження Положення та персонального складу 
погоджувальної комісії по вирішенню спірних земельних питань та інших питань, 
пов'язаних з розмежуванням земельних ділянок" визнати таким, що втратив 

чинність. 

Виконуюча обов' язки начальника 

земельного відділу - заступник 
начальника земельного відділу Л.М.ГудимеНІСО 



СКЛАД 

ПОгоджуваJlЬНО"I" " """ KOMICII по вирішеННIО спіРНІІХ 
земельних питань та інших Пllтань 

пов 'язаних з розмежу ~ 

Андрєєв 

Василь Олександрович 

Гудименко 

ЛеСІ Миколаївна 

Члени комісіі: 

Беліиський 
Ігор Альбертович 

Гаєвський 

Ігор Васильович 

Лавер 

Ірина Григорівна 

Пащенко 
ОJIексій Леонідович 

Рибакова 
Лілів Євгенівна 

Ротар 
ПавJIО Борисович 

ванням земельних ДІЛЯНОК 

- заступник міського голови
голова комісії 

виконуюча обов"язки начальника 
земельного відділу - заступник 
начальника земельного відділу 

секретар комісії 

- начальник інспекції Державного 
архітектурно-будівельного контроJПO 
Київської області у Східному регіоні 
(за згодою) 

- в.о.начальника відділу земельних 
ресурсів в м" Бровари в Київській 
області (за згодою) 

- начальник юридичного відділу 

_ директор комунального підприємства 
Броварської міської ради ,,Броварське . .. . ..~, 

бюро теХЮЧНОllнвентаризацu 

_ начальник управління містобудування 
та архітектури - головний архітектор 
міста 

_ заступнИК голови постійної комісії 
міської ради з питань розвитку та 

благоустрою територій, земельних 
відносин, архітектури, будівництва 
та інвестицій (за згодою) 



сушко ,. 
}ІаталїJI Мар ЯНІвна 

- депутат Броварської міської 
ради ( за згодою) 

До роботи комісії залучаються представники землевпорядних організацій, 
які виконують роботи по виготовленню документів по оформленmo права 
кОРИсТУВання або права власності на землю, за згодою. 

виконуюча обов' язки начальника 

земельногО відділу - заступник 
наqальника земельного відділу 

л.м.гудимеико 
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