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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киівськоl ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

г

Про. затвердження матеріалів вибору земельЯИJ<
ДІЛЯНОК IОРИДИЧНИМ та фізичним особам

Розглянувши подання земельного відділу від 12.03.2009р. Н!! 461 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, 151

Земельного кодексу Украіни,

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 пропозиції постійної
комісії з питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин,

архітектури, будівництва та інвестицій, міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити матеріали вибору земельних ділянок юридичним та
фізичним особам :
1.1. Відділу капітального будівництва Броварської міської ради
орієнтовною площею
0,004 га для будівництва кт 100/04 кв по
вул. Каmиріна;

1.2.Відділу капітального будівництва Броварської міської ради
орієнтовною площею 0,05 га для будівництва газорозподільчого пункту по

.

вул. Павла Чубинського;

I.З.фізичніЙ особі-підприємцю Чань линь Хо ОРІЄНТОВНОЮ площею

0,0138 га ДJIJI влаштування літнього майданчика з елементами благоустрою
біля кафе ,,колібрі" по вул. Геологів,4;
"
.
1.4. Приватному підпри~;тв~ "Теплоенергоспецбуд ОРІЄНТОВНОЮ
площею О 35 га ДJIJI розміщення об єКТІВ та споруд ;ранспортного npизначеНIUI
(транспор~ної дільниці) по вул. Кірова в районі РОЗМІЩc:J!.~~
/. .:na,Lo .• Н!! 96.
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3. Попередити lоридичні та фізичні особи, зазначені в п.п. 1,2
даного рішення, про необхідність розроблення відповідної документації по
оформленнJO права користування та права власності земельними ділянками в

термін до

26.03.2010 року.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови Андреева в.о.

ВИКОНУJOчий обов'язки міського
голови

-

секретар ради

м.Бровари

від

2009 рOlсу
Н!! {()/І- j-.9 - 01"""
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березня

.. В.Сапожко

ПОДАННЯ:

земелыlгоо відділу, за пропозицієJO
постійної І(омісії з питань
розвитку та благоустроJO територій,
земельних відносин, архітектури,
будівництва та інвестицій ВИІ(ОНУlоча обов' язки началЬНИІ(а

земельного відділу - заСТУПНИI(
началЬНI'lІ(а земельного відділУ.

Л.М.ГУДlІмеНI\О

ПОГОДХСЕНО:

3аСТУПНІ'IІ( міського голови

В.О.АІІДРЄЄВ

І

Начальник 10РИДИЧНОГО відділу

с

r?l
~

L)

ІГЛ
.. авер

НачалЬНИI( управління

містобудування та архітектури _
головний архітектор міста

Начальник загального відділу

Л.Є.Рибакова

Н.І.ГнаТIОК

Голова постійної Ісомісії з питань

РОЗВИТІСУ та блаГОУСТРОIО теРИторій
зем~ьних Відносин, архітектури '
БУДІВІIИцтва та інвестицій
'

С.В.ПіДд)'бffJl1\

Виконуючому обов'язки міського
голови

-

секретарю ради

Сапожку І.В.
ПОДАння

.

.

Земельний відділ·

......

..

МІСЬКОІ ради просить Вас розглянути на черговому

..

заСІДанНІ сеСll МІСЬКОІ ради питання щодо

затвердження матеРІалІВ ви б ору
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земельних ДІЛЯНОК юридичним та фізичним особам:

1.

Затвердити матеріали вибору

фізичним особам

земельних ділянок юридичним та

:

Відділу
оріЄНТОВНОlо.пл?щеJО

1.1.

капітального будівництва Броварської міської ради
0,0.04 га ДЛЯ будівництва кт 100104 кв по вул. Каширіна;

1.2.ВІДД1ЛУ
каПІТального
будівництва
Броварської
міської
ради
ОРІЄНТОВНОІО площею 0,05 га
ДЛЯ будівництва газорозподільчого пункту по

.

вул. Павла Чубинського;

.
0,0138

1.3.фізичніЙ

особі-підприємцю

Чань

Линь Хо

орієнтовною

площею

га для влаштування літнього майданчика з елементами благоустрою біля

кафе "Колібрі" по вул. Геологів,4;
1.4. Приватному підприємству "Теплоенергоспецбуд" орієнтовною площею

0,35

га

для

розміщення

об"єктів

та

споруд

транспортного

призначення

(транспортної дільниці) по вул. Кірова в районі розміщення будинку N!! 96.
2.Затвердити матеріали вибору земельних ділянок громадянам:

2.1.Кириленко Оресті Дмитрівні, проживаючій по вул.БотанічніЙ,З кв.2 в
СМТ. Глеваха, орієнтовною площеlО 0,1000 га для будівництва та обслу~овування

ЖИТлового будинку та господарських будівель по ....
ВУЛ.ЄДНОСТІ,49; .
2.2.Гром Наталії Леонідівні, проживаюЧІИ ~o бульв. НезалеЖНОСТІ,19-а
.
КВ!. 152, орієнтовною площеlО 0,1000 га для БУДІвництва та обслуго~ування
ЖИтлового будинку та господарських будівель по вул. Ольги КоБИЛЯНСЬКОl,З6.

.

2. Попередити юридичні та фізичні О~Об~~ зазначені ~. п.п. 1,2 даного

РІIUення, про необхідність розроблення віДПОВIДНОІ дoкy~eHTaЦll по оформл.енню
Права користування

та права власності земельними ДІЛЯНКами

в теРМІН до

26.03.2010 року.

ВIiКОнуюча обов'язки начальника
зеМельного відділу - заступниК
ІІачальника земельного відділу
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