
[І 
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київсько! ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
Про внесення змін до рішень 

Броварської міської ради І 

розглянувши подання земельного відділу від 09.01.2009 Н!! 10 щодо 
ння змін до рішень Броварської міської ради, враховуючи те, що розміри 

внесе • • • • 
зеМельНИХ ділянок П1Дтверджуються ВІДПОВІДНИМИ документами І генеральним 

_ом забудови м.Бровари, керуючись ст. ст. 12, 41, 42, 83, 93, 116, 120, 123, 
124 125, 126 Земельного кодексу України, ст.7 Закону України ,Дро оренду 
~i" п. 12 Перехідних положень Земельного кодексу України, п. 34 ст.26 
3ВJ(o~ Украіни "Про місцеве самоврядування вУкраїні", а також враховуючи 
пропозиції постійної комісії з питань розвитку та благоустрою територій, 
земелЬНИХ відносин, архітектури, будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

І.Внести зміни до рішень Броварської міської ради: 
1.1. від 27.12.2007 року Н2 576-31-05 «Про припинення права 

roрис1УВ8ННЯ земельними ділянками ... » відмінити п.l.l.рішення відносно 
Міністерства оборони У країни; 

1.2. від 20.11.2008 року Н2 928-49-05 «Про припинення права 

користування земельними ділянками ... » п. 2.19. відносно приватного 

підприємства "Пелікан" доповнити абзацом: 
"Попередити приватне підприємство "Пелікан" про необхідність 

укпадення договору оренди землі терміном до 13.02.2009 року". 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови Андрєсва В.О. 

М,Бровари 

від 13 січня 2009 року 
Х2 tt!J1/-.6i~ 1;5 -

~ І .. В.Сапожко 

3АТ .PPoI1POU .... lDfl1p. 3аІІ. НІ l5tINtIt1D 



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 

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

Начальник управління 
містобудування та архітектури _ 
головний архітектор міста tf 
Начальник загального відділу ~~ 

Голова постійної комісії з Питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій 
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Л.М.ГУJUnr~ 

В.О·Андрєєв І 

. А.В.Баба-Міp3OQ 

Л.Є.Рибакова 

... 
Н.І.Гиатюк 

С.В.ПідцуБНl' 



/110 
ІіІ of.o/. Jдo9 

о g ,o.,f, 09 · 

ПОДАШІЯ 

Виконуючому обов'язки міського 
голови - секретаРІО Ради 
Сапожку І.В. 

просимо розглянути H~ черг?вому засіданні ~'pO.BapC~KOЇ міської ради 
JIII1IIII11Я щодо внесення змlН до РІшень БроваРСЬК01 МІСЬКО1 ради: 

I.Внести зміни до рішень Броварської міської ради: 
1.1. від 27.12.2007 року Н2 576-31-05 «Про припинення права 

JJС'I'VRВННЯ земельними ділянками ... » відмінити п.l.l.рішення відносно 
КОР6І- У .. 
Міністерства оборони краІНИ; 

1.2. від 20.11.2008 року Н2 928-49-05 «Про припинення права 
""РІ(СТУВВННЯ земельними ділянками ... » п. 2.19. відносно приватного 
I\V П·" б pjдпpJlємства" еЛІкан доповнити а зацом: 

,попередити приватне підприємство "Пелікан" про необхідність , . . 
yкnадеиНJI договору оренди зеМЛІ теРМІНОМ до 13.02.2009 року". 

8JІкоиуюча обов'язки начальника . . 
земельного ВІДДІЛу - заступник 

начальника земельного відділу Л.М.Гудименко 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА P~A I(~їB~ыIоІ� ОБЛАСТІ 
земельиии ВІДДІЛ 

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

".,---

.V'· --:: 10 Г І 
~"'" ВИlСОНУIОЧОМУ обов' язки 
г .fe.t."$I~' .)" 'рмісы�огQQ голови - секретарlО 

tt Броварсы�оуy місько'і ради 
СаПОЖIСУ І.В. 

О В. l),t, 0.1. 

Земельний відділ міськрї ради просить розглянути на позачерговому 
засіданні міської ради питання: 

Про внесення змін до рішень БроваРСЬІсо'і місы�оїї ради. 

8шсонуюча обов' язки начальника 

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