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РІШЕННЯ 

Про погодження місця розташуванНJI земельної 
ділянки для розміщенНJI багатоквартирного І 

житлового будинку товариству з обмеженою 
відповідальністю "ХІСТОРІ" 

Розглянувши поданНJI земельного ВІДДІЛУ від 27.08.2008 
Н!!1119 щодо погодження місця розташуванНJI земельної діJIJIИКИ для 
розміщеШUI багатоквартирного житлового будинку товариству з обмеженою 
відповідальністю "ХІСТОРГ', враховуючи відповідність розміщення об"єкту 
генеральному плану забудови м.Бровари та Постанову Київського 
апеляційного адмІНІстративного суду від 01.08.2008р. по справі 
Н!! 22-а-7107/08, керуючись СТ. ст. 12, 151 Земельного кодексу Украіни, п.12 
Перехідних положень Земельного кодексу Украіни, п. 34 ст. 26 Закону 
Украіни "Про місцеве самоврядуванНJI в Украіні", ст.24 Закону Украіни "Про 
планувaнНJI та забудову територіі" , а також враховуючи рішеННJI Броварської 
міської ради від 14.06.2007 Н!! 365-22-05 ,,про затверджеННJI переліку 
юридичних та фізичних осіб, які стали переможцями конкурсу щодо надання 
земельних ділянок в оренду в м. Бровари від 29.05.2007 та від 04.06.2007 
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 товариству з 
обмеженою відповідальністю ,,ХІСТОРІ" орієнтовною площею 0,5352 га 
для розміщення багатоквартирного житлового будинку на території П черги 

кварталу Олімпійський. 
2. Попередити товариство з обмеженою відповідальністю ,,ХІСТОРІ" 

про необхідність виготовлення документації на оформлення права 
користування земельною ділянкою в TepMi~ до 28.11.2008р. 

3. Контроль за виконанням цього РІmе~ПОКJIасти на заступника 
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Вихонуючий обов'язки міського 
голови - секретар ради 

м.Бровари 
від 28 серпня 2008 року 
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постійНоі комісіі з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
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БУД1вництва та lввеСТИЦIИ -
виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник 
начальника земельного відцілу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник Юридичного відділу 

Начальник управління 
містобудування та архітектури _ 
голов~ архітехторміста 

Голова постійиої 1(омісії з ІІИТаВЬ 
розвИТInr та б \ . 

--."'J • лагОУстрою територій 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

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

Від о(,.}', ocf, 01 N2 /11t! -----
HaN2 за ----- Г Секретарю ради 

Сапожку І.В. 

Просимо розглянути на засіданні Броварської міської ради 

додаткове питання: 

1. Про погодження місця розташування земельної ділянки ДJtJI 
розміщенни багатоквартирного житлового будинку товариству з обмеженою 
відповідальністю «Хісторї». 

Виконуюча обов' язки начальника 
земельного відділу - застуПНИК 
начальника земельноГО відділу 

Л.М.Гудименко 
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голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

Земельний відділ міської ради просить Вас розгJIJJИYТИ на 
черговому засіданні сесії міської ради питання про погодження мїcЦJI 
розтamyванНJI земельної ділянки ДJUI розміщення багатоквартирного 
житлового будинку товариству з обмеженою відповідальністю "ХІСТОРГ': 

1. Погодити місце розташування земельної дimmки товариству з 
обмеженою відповідальністю "ХІСТОРІ" орієнтовною площею 0,5352 га 
ДЛJI розміщеНWI багатоквартирного житлового будинку на території П черги 
кварталу Олімпійський. 

2. Попередити товариство з обмеженою відповідальністю 
"ХІСТОРГ' про необхідність виготовлення документації на оформлеИНJJ 
права користув8.ННJI земельною ділянкою в термін до 28.11.2008р. 

Виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник 
начальника земельного відділу Л.М.Гудимеико 
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