
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоl ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г І 
Про. затвердження матеріалів вибору земельних 

ДI~HOK та надання дозволів на розроблення 
проеКТІВ землеустрою щодо відведення земельних 

ділинок Броварській міській раді ДЛJI виставлення на аукціон 
з продажу права оренди земельних діЛJIНОК 
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Розглянувши подання земельного відділу від 26.06.2009 року Н!! 1207 
щодо затверджеННJI матеріалів вибору земельних ділянок та надання дозволів 
ва розроблеНШІ проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
Броварській міській раді ДЛJI виставлення на аукціон з продажу права оренди 
земельних ділинок, керуючись ст.ст. 12, 124,134-138, 151 Земельного кодексу 
Украіни, п.12 Перехідних положень Земельного кодексу Украіни, п. 34 ст. 26 
Закову Украіни "Про місцеве самоврядування в Украіні", 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 та надати дозвіл на 
розроблеННJI проектів землеустрою щодо в~едення земельних ділянок 
Броварській міській раді для виставлеННJI на аУКЦІОН з продажу права оренди 

земельних дimmOK: 
1.1. Орієнтовною площею 0,7578 га для.. р?зміщ~ННJI об"єкту 

промислового використaRНJI по вул. Красовського в раиОНІ РОЗМ1щеВВJJ заводу 

"Торгмаш"; . . б" 
1.2. Орієнтовною площею 0,7708 га дfIЯ ро~~щеННJI о єкту транспорту 

ва перетині бульв.Незалежності та ВУЛ.ЩОЛЮВСЬКОІ; 
1 3 ОрієнтовноЮ площею 0,1400 га ДЛJ1 розміщеННJI об"єкту 

комерціЙн~го ВИІСористaRНJI по Об"їзній дорозі в районі розміщении АЗС 
,,Автобаисервіс" . 
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2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
з питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, 

будівництва та інвестицій, міська рада 

виконуючий обов'язки міс 
голови - секретар ради 

м.Бровари 
від 26 червня 2009 року 

N!! (I~r 0'5-t:J§ 

І .. В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відцШу, за пропозицією ....... . ... 
ПОСТ1ИВОl KOМlCII З ІШтань 

розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносив, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
начальвиха земельного відці __ 

J 
__ 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

НаЧ8JIЬНИХ юридичного відцілу 

Начальник управління 
містобудування та архітектури -
головний архітектор міста 

Л'М.ГУдименко 

В.О.Андрєєв 

І 

----с::'> 

С d І.г.лавер 

Л.Є.Рибакова 

~.~ 
Начальник ЗВI'llJIЬИоro в' Н.І.ГнатюІС 

( 

3асТ)'ІІНИк ГОлови постійної комісії 
з питam: розвитку та благоустрою 
теР~Р1И, земельних відносин, 
аРХ1тектури, будіВництва та іивеСТИЦ·~V~~~9В-;:а~ П.Б.Ротар 



Виконуючому обов'язки міського 
голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

. .. Просимо розглянути на позачерговому засіданні Броварської 
МІСЬКОІ ради питання щодо затвердження матеріалів вибору земельних 

дiлmок та надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок Броварській міській раді ДJIJI виставлення на 
аукціон з продажу права оренди земельних дiлmок: 

I.Затвердити матеріали вибору земельних ділянок та надати дозвіл на 
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
Броварській міській раді ДJDI виставлення на аукціон з продажу права оренди 
земельних дiлJlнок: 

1.1. Орієнтовною площею 0,7578 га ДJDI розміщення об"єкту 
промислового використання по вул. Красовського в районі розміщення 

заводу "Торгмаш"; . 
1.2. Орієнтовною площею 0,7708 га для РОЗМ1щеВВJI об"єкту 

транспорту на перетині бульв.Незалежності та вул.Щолківськоі; 
1.3. Орієнтовною площею 0,1400 га для розміщення об"єкту 

комерційного використання по Об"їзній дорозі в районі розміщення АЗС 
"Автобавсервіс" . 

Начальник земельнОГО відділу Л.М.Гудименко 

І Бровnрсь!(и~ М lS'1f5K ~ 
В · "" rr-iJ. - 5' !t.Н'И'1 ,І.--
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