
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про затвердження матеріалів вибору земель~ 
ділянок IОрИДИЧНИМ та фізичним особам 

Розглянувши подання земельного відділу від 10.02.2009 N!!98 щодо 
затвердження матеріалів вибору земельних ділянок юридичним та фізичним 
особам, враховуючи відповідність розміщення об"єктів генеральному плану 
забудови м.Бровари та керуючись ст.ст. 12, 118, 151 Земельного кодексу 
України, п.12 Перехідних положень Земельного кодексу України, 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 
ві~осин, архітектури, б:удівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити матеріали вибору земельних ділянок: 
1.1. Приватному підприємцю Негоді Вадиму Вікторовичу орієнтовною 

площею 0,0071 га для проведення реконструкції з розширенням магазину з 
влаштувавням вхідної групи по бульв. Незалежності,7; 

1.2.0БОДJIНськіЙ Наталії Миколаївні, проживаючій по 
бульв. Незалежності,7 кв.19, орієнтовною площеlО 0,0317 га для ведення 
особистого селянського господарства по вул. Михайла Драгоманова,97. 

. 2. Попередити юридичні та фізичні осо~и, з~на.:ені в п. 1 ~~HOГO 
PllUeHНJI, про необхідність виготовлення ВIДП~ВІДНОl ДOКYМ~HTaЦll по 
оФОрмленню права користування та права власноСТІ земельними ДlЛJlнками в 

термін до 26.02.2010 року. 

ВИКОнуючий обов'язки міськог 
Голови - секретар ради 

м.Бровари 
Від 26 тотоro 2009 року 
N2-:1Qs-r-5б - Os-

заступника 

І .. В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного віддіnу, за пропозицієlO 
постійної комісії з питань ... 
РОЗВlfТКУ та бnагоустро~ теРИТОРIИ, 
земельних відносин, аРХІтектури, 
будіВНJtцтва та інвестицій -
ВИКОНУlOча обов'язки начальника 
земельного віддіnу - заступник 
начanьника земельного віддіnу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського гоnови 

Начальник JОРИДИчного відділу 

Начальник управління 
МіСТОбудуВання та аРхітектури _ 
гоnовний архітектор міста 

В.О.АНl1РЕЕВ 

, ~Г.Лавер 

Л.Є.Рибакова 

'0 

На_ник загат.~оro Відділу ~ Н.І.ГнаТЮJI 

ГОЛова ПОстіііноі комісії з ПИта 
розвитку б нь 

та лаГОУСТрОJQ терито ... 
земельних Відносин ару: РІИ, 
б • , IUтектури УДIВНИцтва ~ інвестицій ' 

С.В.ПідцуБНJIJC 

U001G7 



(!ЬЄІ', .. ~. f 
не, 

,(; ,(),r~IВИКОНУJОЧОМУ обов'язки міського 
голови - секретарю ради 
Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

Земельний відціл міської ради просить Вас розглянути на черговому 
.;данні сесіі міської ради питання щодо затвердження матеріалів вибору 
ЗOJШНlfX ділянок 10РИДИЧНИМ та фізичним особам: 

1. Затвердити матеріали вибору земельних ділянок: 
1.1. Приватному підприємцю Негоді Вадиму Вікторовичу орієнтовною 

DIOЩею 0,0071 га для проведення реконструкції з розширенням магазину з 
ВDШ'l}'ВаиНJIМ вхідної групи по бульв. Незалежності,7; 

1.2.0бодянськіЙ Наталії Миколаївні, проживаючій по 
бупьв. Незалежності,7 кв.19, оріЄНТОВНОІО площею 0,0317 га для ведення 
осо6ІIСТОГО селянського господарства по вул. Михайла Драгоманова,97. 

2. Попередити юридичні та фізичні особи, зазначені в п. 1 даного рішення, 
про необхідність виготовлеННJI відповідної документації по оформленню права 
ropИстуваННJ[ та права власності земельними ділянками в термін до 
26.02.2010 року. 

Bllko""", б' . "."Nча о ов язки начальника 
3І!МeJJьиоro відділу - заступник 
lІачan,ни 

Ка земельного відділу Л.М.Гудименко 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 
земельний відділ 

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

Від (О. O~. од Н!! .91-
НаN! ______ за --=-..."....~!:,..L--_ г 

ВИКОНУlОчому обов 'язки 
міського голови - секретарfO 
Броварської міської ради 

/f o~ \ ,f) 9 Сапожку І.В. (ftJ . 

Земельний відділ міської ради просить розглянути на черговому 
засіданні міської ради питання: 

. І.Про затвердження матеріалів вибору земельних ділянок 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 
IОРlfДИчНИМ і фізичним особам та внесення змін до рішень Броварської 
МІСЬКої ради; 

3. Про проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок та 
ПРОДОВЖеННЯ терміну дії дозволу на продаж земельної ділянки; 

4. Про передачу земельних ділянок громадянам у власність. надання в 
оренду. надання дозволів на виготовлення проектів відведення земельних 
дubrиок Та в .., •• И' 

несення змін до рішень БроваРСЬКОI MI~ЬKOI рад • . 
• S. Про затвердженнЯ договорів оренди зеМЛІ та ДОГОВОРІВ про внесення 

3МІIІДо,ц . 
оroВОРIВ оренди землі; 

б. Про звільнення від плати за оренду земельних ділянок; 
DeJor.-7. Про затвердження ДОГОВОРУ про надання послуг з ведення державного 
• --"'РУ земель. 

BJ1kollyto 
зеАt" .. t.и Ча Обов' Язки начальника .... 'а ОГо • • 
lta'lllJtra ВІдДІЛУ - заступник ~./"-

НІіка земельного відділ L... _-:= 
~~ 

Л.М.Гудименко 
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