
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИ!ВСЬКОї ОБЛАСТІ 
РІШЕННя 

г Про погодження місця розташування земельної 
. ділянки під 'розміщення об"єкту відділу І 

капІТального БУДІвництва Броварської міської ради 

? ( 

Розглянувши подання земельного відділу від 17.12.2008 Н!! 1 333 
щодо погодження місць розташування земельних ділянок під розташування 
об"єктів юридичним та фізичним особам, враховуючи відповідність 
розміщення об"єктів генеральному плану забудови м.Бровари та керуючись 
ст.ст. 12, 151 Земельного кодексу України, п.12 Перехідних положень 
Земельного кодексу Украіни, п. 34 ст. 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", ст.24 Закону України "Про планування та 
забудову території", а також враховуючи пропозиції постійної комісії з 
питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Погодити місце розташуванНJI земельної ділянки під розміщення 
об"єкту відцілу капітального будівництва Броварської міської ради 
орієнтовною площею 0,30 га для будівництва гілки залізничної колії в районі 
mвнічного промвузла. 

2. Попередити відділ капітального бу~івни~а .. Броварської ~~~ЬKOЇ 
ради про необхідність виготовлення ВІДПОВ~ДНОI документацl.l по 

оформленшо права користування земельними Д1ЛJl8Ками в теРМІН до 

2S.12.2009p. 
заступника 

І .. В.Сапожко 

... 
м.Бровари 
від 25 грудня 2008 року 
Х!! 96"JI-6g-().5 

.. . .. ., 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозиціЄlО 
·u.. . ... 

ПОСТ1ИИОІ КОМІСІІ З питань 

розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 

будівництва та інвестицій -
ВИКОиуІоча обов 'язки начальника 

земельного відділу - заступник 
начальника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник юридичного відцілу 

Начальник управління 
містобудування та архітектури -
головний архітектор міста 

Начальник загального відділу 

Голова постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій 

0ОlnЗ~ 

Л.М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 

1 ~ 

~r.лавер 

Л.Є.Рибакова 

Н.І.ГнатюК 

С.В.ПіддУбllЯіС 
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Виконуючому оБОВ'JlЗКИ міського 
l,t.d голови - секретарlО ради 

Il/r І' Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

Земельний відділ міської ради просить Вас РОЗГЛJlНУТИ на 
черговому засіданні сесії міської ради питаННJI щодо погоджеННJI місць 
розташуванНJI земельних діЛJlНОК під розташуваННJI об"єктів юридичним та 
фізичним особам: 

1. Погодити місця розташуваННJI земельних ділянок під розміщенНJI 
об"єктів: 

1.1. Приватному підприємцю Головач Надії Анатоліївні орієнтовною 
площею 0,3816 га длJl розміщенНJI виробничої бази по виробництву гіпсових 
виробів по вул. Металургів; 

1.2. Відділу капітального будівництва Броварської міської ради 
орієнтовною площею 0,30 га ДЛJI будівництва гілки залізничної колії в районі 

Швнічного промвузла. 

2. Попередити юридичні та фізичні особи, зазначені в п. 1 даного 
рішенНJI, про необхідність виготовленНJI відповідної документац,ії по 
оформленню права користування земельними діЛJIНками в теРМІН до 

25.12.2009р. 

Виконуюча обов' ЯЗКИ начальника 
земельного відділу - заступник 

начальника земельного відділу 

1I 
І 

Л.М.Гудименко 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 
земельний відділ 

07400, М. БроваРII, вул. ГагаріИ8,15, т.6-50-67 

Від 11·/,1· .u;08 Н2 
НаН!! ~~~----- г 

Виконуючому обов'язки 
міського голови - секретарю 
Броварської міської ради 
Сапожку І.В. 

Земельний ВІ іл міської ради просить розглянути на черговому 
засіданні міської ради питання: 

. 1. Про погодження місць розташування земельних ділянок під 
розташування об"єктів юридичним та фізичним особам; 

2. Про припинення права користування земельним 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 та внесення зміни до рішення 

Броварської міської ради; 
4. Про передачу земельних ділянок громадянам у власність та внесення 

змін до рішень Броварської міської ради; 
s. Про затвердження договорів про внесення змін до договорів оренди 

землі; 
б.Про РОЗГЛЯД протестів ~pOBapCЬKOГO міжрайонного прокурора 

радника юстиції Щербини С.А. ВІД 17.11.2008 N2 3б94вих, Н2 3б95вих, 
Н!! 3б97вих Х2 З698вих, N!! Зб99вих, Не 3700вих, Не 3701вих, Не З702вих, 
Н!! 3703 вих,' Х!! 3704ВllХ иа окремі пункти рішень Броварської міської ради; 

7. Про затвердження прогр~и фінансув~ння послуг ~ержавної 
реєстрації договорів про внесення ЗМІН до ДОГОВОРІВ оренди зеМЛІ на 2008-
2009 роки 

Виконуюча 060В' ЯЗІСН начальника 
земельного відділу - зас"супнИК 
начальника земельногО відділу 
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