
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИівськоl ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г Про BH~ce~HJI з.~ін в додаток 2 до рішеННJI --, 
БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради від 26.10.06 К!! 144-10-05 

"Про затвердженНJI ПоложенНJI та 
персонального складу Погоджувальної комісії 

по вирішенню спірних земельних питань та інших питань , ' 
пов язаних з розмежуванним земельних ділинок" 

РОЗГJUIНyВши поданнв земельного відділу від 16.06.2009 К!! 1169 та в 
зв'пку З кадровими змінами, керуючись ст. 158 Земельного Кодексу Украіни 
та п. 34 ст. 26 Закову Украіни "Про місцеве самоврядуванни в Украіні", а 
також враховуючи пропозиції постійної комісії з питань розвитку та 
благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та 

інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни в додаток 2 до рішеННJI Броварської міської ради від 
26.10.2006 Н!! 144-10-05 ,,про затвердження По~ожеННJI та персонального 
СІОІаду погоджувальної комісії по вирішенню СПlР~ зем~ьних п~ та 
iвmиx питань, пов' JJЗавих з розмежувaнШJМ земельних Д1JDIНOK ,виxnавши иого 

в новій редакції, що додається. 

. 2 Р· Б .. ю·ськоі ради від 25.07.2008 Не 810-40-05 ,,про 
· uпеВВJI роваРСЬКОI ...... 26 10 2006 

2 . ння БроваРСЬК01 МlСЬК01 ради вІД . . 
BHeceННJI змів в додаток до рlше П ння та персонального СКЛАnV 
н! 144- . ення оложе -v 10-05 "Про затвердж. . вих земельНИХ питань та інших 
ПОГОджувальної комісіі по ВИРІшенню с:них дїJJJШОК" визнати таким, що 1ІИтань, пов' JJЗавих з розмежуванввм зем 
Втратило чинність. 

аm~~~~рішення ПОКJIасти на заступника міського 
З.Контроль за викои-

roлови Андрєєва В.О. 

ВИХОВУЮчий обов'JJЗ,JOfaftWj~Ь 
ГОлови - секретар р 

~Бровари 
ВІД 25 черва 2009 року 
}(! .:/16'-' -6 ~-(.)5 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітеJCТYPИ, 
будівництва та інвестицій -
начальника земельного відді __ .1 ~_ 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник юридичного відділу 

Начальник загально~ відділу 

Голова постійної комісії з питань 
розвитку та ~лaroустрою територій, 
земельних В1ДВосин, архітеrcrypи 
будівництва та інвеСТИЦій , 

! 
о 

о' 

. І , 

" " ~ 

Л.М.Гудименхо 

В.О.Андрєєв 

А ~ r::-cz І.Г.Лавер 

Н.І.Гнатюк 

С.В.ПідцуБНJII( 



СКЛАД 

Додаток 2 
до рішеННR Броварської місы!адии 
BїдJI.a. G1 Н!! 1/~-6r-&l!Г 

погоджувальної KOl\lieii по BllpiwelllllO епіРllllХ 
:lемeJlы�ІІхx Пllтань та iHWIIX ПllТаllЬ , ' 

пов Я:lаllllХ :І РО:lмежуваllllЯМ зеl\leJlы�llхx ділянок 

Андрєєв 

ВасИJIЬ Олександрович 

Гудимевко 

ЛеСJl Миколаівна 

Члени коміеіі: 

Бeniнський 
Irop Альбертович 

Шокуи 
Марина Анатоліївна 

Лавер 
Ірина Григорівна 

Пащенко 
Олексій Леонідович 

Рибахова 
Лілів Євгенівна 

Ротар 
Павло Борисович 

~ заступник міського голови~ 
голова комісіі 

~ начальник земельного відділу -
секретар комісії 

~ заступник начальника управліllНJl 

інспекціі Державного архітектурно
будівельного контроJПO Київської 
області у Східному репоні 
(за згодою) 

- в.о.начальника відділу Держкомзему 
у м.Броварах Київської області 
(за згодою) 

- начальник юридичного відділу 

- директор комунального підприємства 
Броварської міської ради ,,Броварське 
бюро технічноі інвентаризаціі" 

- начальник управліННJI містобудуванНJI 
та архітектури - головний архітектор 

міста 

- заступник голови постійної комісії 
міської ради з питань розвитку та 

благоустрою територій, земельних 
відкосив, архітектури, будівництва 
та інвестицій (за згодою) 



2 

МSlXIЙJIов 
опеІССавдр Михайлович 

. ... . - гоnова КОМІСІІ з питань закОIПlОСТl 
та праВОПОРJlдку 

До роботи комісії зanyчаюТЬСJl представники землевпорJlДНИХ орraнізаціЙ. 
акі виконують роботи по виготовленню документів по оформленню права 
користування або права власності на землю, за згодою. 

виконуючий обов'язки мі 
roпови - секретар ради - І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійноі комісіі з питань 
розвитку та благоус1'рОЮ територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
начальника земельного ві . 

ПОГОДЖЕНО: 

3аC'l')'ПНИК міського голови 

Л.М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 



'" 1169 
'І· ОЄ . .2009 

II~ 

І JfJ~ ~t tY ооВиковуючому обов'JI3КИ міського \і V 1+, ",. :7 roJIQВИ - секретарю ради 
Сапожку І.В. 

ПОДАІПІЯ 

Просимо розгJIJJН)'ТИ H~ черговому засіданні Броварської міської ради 
IIИТ8ВВJJ щодо внесення ЗМІН в додаток 2 до рішення Броварської міської 
ради від 26.10.2006 Н!! 144-10-05 "Про затвердженНJI ПоложенНJI та 
персонального складу ПОГОджу88J1ЬНОЇ комісії по вирішеНlПO спірних 
земельних питань та інших питань, пов'язаних з розмежуванням земельних 

ділянок": 

1. Внести зміни в додаток 2 до рішенНJI Броварської міської ради від 
26.10.2006 N!! 144-10-05 ,,про затверджеННJI ПоложеННJI та пеРСОН8J1ЬНОГО 
сlOIаду погоджувальної комісії по вирішенmo спірних земельних питань та 
інших питань, пов'язаних з розмежуванням земельних ДЇJIJIНoк", ВИІОІавши 
ЙОГО в новій редакції, що додаєтьа. 

2. РЇШеlШJl Броварської міської ради від 25.07.2008 Jt& 810-40-05 ,Дро 
BBeCeВIIJI змів в додаток 2 до рішеННJI Броварської міської ради від 26.10.2006 
Н!! 144-10-05 ,,про затверджеННJI пол~жеННJI та персон8J1ЬНОГО ~ICJIaдy 
погоджувальної комісії по вирішенню сmрних земельних питань та ІНШИХ 
питань, пов' язаних з розмежуванням земельних ДЇJIJIНoк" визнати таким, що 
втратило чинність. 

Начальник земельноГО відді 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА . оо 
РАДА КИlВСЬКОІ ОБЛАСТІ 

земельний відділ 
07400, М. БроваРІІ, вул. Гагаріна,15, Т. б-50-б7 

Від {{О6 Р!і Ни 11 сІ -....t....:..-=-= __ 
НаН!! за ------
~ a.t"" ~ f.., 

tf.а.LJЛ Н 
~.! р.Р v 

eL.e.t 

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

О',О" 
Земельний відділ міської ради просить розглянyrи на черговому 

засіданні міської ради додаткове питання: 
Про BHeCeННJI змін в додаток 2 до рішеННJI Броварської міськоі ради 

від 26.10.2006 Ни 144-10-05 "Про затверджеННJI ПоложенНJI та персонanьного 
санду погоджувальної комісіі по вирішенню спірних земельних питань та 
іиіпих питань, пов'язаних з розмежуванням земельних дimmок". 

Впоиуюча обов"язки начальника 
земельного відділу - головний ~ 
спеціаліст земельного відділу 

С.АМalборода 
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