
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОї ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про погодження місць розташування земельних І 
ділянок під розміщення об"єктів відділу 

капітального будівництва Броварської міської ради та 
приватному підприємцю Головач Надії Анатоліївні 

Розглянувши подання земельного відділу від 26.01.2009 N!!S9 щодо 
погодження місць розташування земельних ділянок під розташування 
об"єктів відділу капітального будівництва Броварської міської ради, 
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 України, п. 34 ст. 26 Закону 
Украіни "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.24 Закону України "Про 
планування та забудову території", а також враховуючи рішення Броварської 
міської ради від 26.07.2007 Н!! 394-24-05 «Про затвердження переліку 
юридичних та фізичних осіб, які стали переможцями конкурсу щодо надання 
земельних ділянок в оренду в м. Бровари від 16.07.2007 року» та пропозиції 
постійної комісії з питань розвитку та благоустрою територій, земельних 
відносин, архітектури, будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Погодити місця розташування земельних ділянок під 
розміщення об"єктів: 

1.1. Відділу капітального будівництва Броварської міської ради 
орієнтовною площею 0,66 га для розміщення дитячого садка на території 4 
мікрорайону ІУ житлового району; . 

1.2. Відділу капітального БУДІвництва 
орієнтовною площею 1,08 га для будівництва ва житлового 
будинку по вул. ЧерняховСЬКОГО в районі розм' . СІ І.. ~ ; 

1.3. Приватному підприємцю Головач. . А llВ ""t ~ єн:rовною 
площею 0,3816 га ДЛЯ розміщення вироБНИЧ.ОI ~ ~ " ГІПСОВИХ 
виробів ПО вул. Металургів. !in/,.. -.. .а. ~ +~I...]1.. . 11-0~ \1\. '.3 

~ .. ~\)(/ ,,, 
2. Попередити Jоридичні та фізичні ос~би,. .. в п. 1 д~~oгo 

Рішення, про необхідність виготовлення В1ДПО~1ДНОІ докумеНТ8Цll по 
оформлеmпo права користування земельними ДІЛЯНКами в термін до 
29.01.2010 року. . j ., •• 
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з. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови Андрєєва в.о. 

м.Бровари 
від 29 січня 2009 року 
Н!! t'Pd.L-5'~~ 

І .. В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відцілу, за пропозицією 
постійної комісії з питань о w 

розвитку та благоустрою територlИ, 

земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник 
начальника земельного відцілу 

ПОГОджЕНО: 

ЗаCТ}'IlНик міського Голови 

--
л.м.гу. 
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Начальник юридиЧн~ro відцілу , ~ 
с (31 I.Г .1ІаВІ! 

~чальвик УправліІПц 
МІСТОбудуВання та аРхітеКТури _ 
ГОловниЙ аРХітектор міста 

ГОnОва ПОC'liйн оо 
РОЗВI!ТІ<у та БJIа~~ ІСОМіСіі з nИТ8Ifь 
земeJtьних ві УСтроІО Tepltr . 
БУдіВR"'~__ дНОСИн арХіО ОРlй, 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

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

Від ",.6: ()/ од Н!! s-..9 
-..;;;......;;~---

НаН!! за ----....".--- г 
ВИКОНУlOчому обов'язки 

міського голови -.секретарю 

Броварської міської ради 

Сапожку І.В. 

Земельний ві и просить розглянути на черговому 
засіданні міської рад одат 

І.Про погодже ня м ць розташування земельних діЛЯНОJ( під 

розташування об"єктів відділу капітального будівництва Броварської 
міської ради. 

2.Про підготовку та проведення земельного аукціону з продажу права 
оренди земельної ділянки площеlO 1,2200 га, розташованої по 
бульв. Незалежності в районі розміщення Броварського шиноремонтного 

заводу; 

3. Про підготовку та проведення земельного аукціону з продажу права 
оренди земельної ділянки площею .1,7289 га, розташованої по 
вул. Красовського в районі розміщення заводу "Торгмаш"; 

4. Про підготовку та проведення земельного аукціону з продажу права 
оренди земельної ділянки площею 0,3366 га, розташованої по 
вул. Красовського в районі розміщення заводу" Торгмаш"; 

5. Про підготовку та проведення земельного аукціону з продажу права 
оренди земельної ділянки площею 0,91 ОО га, розташованої по 
бульв. Незалежності в районі розміщення заводу "Стріла"; 

6.Про підготовку та проведення земельного аукціону з продажу права 
оренди земельної ділянки площеJО 1: 15,~0 га, розташованої по. Об'''ізній дорозі 
в районі розміщення АЗС ТОВ "ДеЛ1ка ; . 

7 .Про піДГОТОВIС)' та проведення земельного aYKЦ10~! з пр~~~ прав~ 
оренди земельної ділянки площеlO 1,6553 га, розташованOl по Об'lЗНІИ ДОРОЗІ 
В районі розміщення овочевої бази. 

D J JКОНУJоча обов'язки начальника 
земельногО відділу - заступнИК 
JJПIJвльника земельного відділу Л'lVJi~дименкu~ J R О..t,_СЬКІІIt .,МВ_ 

,~:.,. ~ ... о<--!) • п,6 __ { 
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JL6, ~I, og Виконуючому обов'язки міського 
голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

Земельний відділ міської ради просить Вас розглянути на 
черговому засіданні сесії міської ради питання щодо погодження місць 
розташування земельних ділянок під розташування об"єктів відділу 
капітального будівництва Броварської міської ради: 

1. Погодити місця розташування земельних ділянок під розміщення 
об"єктів відділу капітального будівництва Броварської міської ради: 

1.1.0рієнтовною площею 0,66 га для розміщення дитячого садка на 
території 4 мікрорайону ІУ житлового району; 

1.2. Орієнтовною площею 1,08 га ДЛJI будівництва багатоквартирного 
житлового будинку по вул. Черняховського в районі розміщення будинку Н!! 19. 

2. Попередити відділ капітального будівництва Броварської міської ради 
про необхідність виготовлення відповідної документації по оформленню права 
користування земельними ділянками в термін до 29.01.2010 року. 

3. Відмовити у погодженні місця розташування земельної ділянки під 
розміщення об"єкту приватному підприємцю Головач Надії Анатоліївні 
орієнтовною площею 0,3816 га ДЛJI розміщенНJI виробничої бази по виробництву 
гіпсових виробів по вул. Металургів. 

Виконуюча обов' ЯЗКИ начальника 

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