
ПЕРЕЛІК 

рішень, ПРИЙНJIтих на шістдесят деіі ятій сесії Броварської 
міськоі ради V СКJIиканНJI 

від 17 BepeCНJI 2009 року 

К!! 
піп Назва рішенНJI 

1. Про встановленНJI пільгової орендної плати. 
2. Про HaдaнНJI в оренду земельної ділинки площею 0,3366 га, 

розташованої по вул. Красовського в районі розміщении 
заводу "Торгмаш", за результатами аукціону від 02.09.2009 
року. 

3. Про наданни в оренду земельної ділинки площею 0,91 ОО га, 
розташованої по бульв. Незалежності в районі розміщенНJI 
заводу "Стріла", за результатами аукціону від 02.09.2009 
року. 

4. Про HaдaнНJI в оренду земельної ділинки площею 0,7578 га, 
розташованої по вул. Красовського в районі розміщенНJI 
заводу "Торгмаш", за результатами аукціону від 02.09.2009 
року. 

5. Про наданни в оренду земельної ділинки площею 1,2200 га, 
розташованої по бульв. Незалежності в районі розміщении 
Броварського шиноремонтного заводу, за результатами 

аукціону від 02.09.2009 року. 
6. Про затверджении матеріалів вибору земельних ділинок, 

наданни дозволів на розробленни проектів землеустрою 
щодо відведенни земельних ділинок у власність 
громадинам, проектів землеустрою щодо вїдведении 
земельних ділянок укористуванни. 

7. Про припиненни права користуванни земельними 

ділинками, затвердженни проекту землеустрою та технічної 
документації із землеустрою, наданни в оренду земельних 
ділянок, продовженни термінів користуванни земельними 
ділинками, наданни дозволів на виroтовленни технічної 
документації по оформленню права користувaнНJI 
земельними ділинками юридичним і фізичним особам та 
внесении змін до рішень Броварської міської ради. ~w.ц.. 

8. Про продаж земельної ділинки товариству з обмеженою 
відповідальністю "Підприємство "Книги" та внесении змін 
до рішень Броварської міської ради. 

9. Про передачу земельних ділинок громадинам у власність, 
наданни дозволів на виготовленни технічної документації 
по оформленню права власності та користуванни, 
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рішенНJI 

1234-69-05 
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1236-69-05 

1237-69-05 
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1241-69-05 

1242-69-05 



J. 

припинення права власності на земельні ділянки та 

внесення змін до рішень Броварської міської ради. .з~~ 
10. Про продаж права оренди земельної ділянки площею 1243-69-05 

0,1500 ra, розташованої по вул. Короленка. ~~ 
11. Про продаж права оренди земельної ділянки площею 1244-69-05 

0,2500 ra, розтamованоїпо вул. В'ячеслава Чорновіла. ~~ 
12. Про продаж права оренди земельної діnянки площею 1245-69-05 

0,0300 га, розташованої по вул. Оболонській в районі 
розміщенНJI будинку.N'!! 45. 

13. Про затвердженНJI Положення про цільовий фонд 1246-69-05 
Броварської міської ради. 

14. Про BHeCeHНJI змін та доповнень до рішенНJI Броварської 1247-69-05 
міської ради 13.01.2009 .N'!! 1003-53-05 "Про бюджет міста 
на 2009 рік" та додатків 1,2,3,6. 

15. Про затвердженНJI нової редакції додатку .N'!! 2 Положення 1248-69-05 
про міський конкурс ,,Jboдина року міста Бровари", 
затвердженого рішенНJIМ міської ради від 26.11.06 .N'!! 162-
11-05. 

16. Про присвоєнНJI звaнНJI ,Дочесний громaдJlНИН міста 1249-69-05 
Бровари". 

17. Про безоплатне прИЙНJlТТя у комунальну власність 1250-69-05 
територіальної громади м. Бровари ~ частини 
газорозподільного пункту котельні по бульв. Незалежності, 
26/2. 

18. Про HaдaнНJI згоди на ПРИЙНJIТТЯ у комунальну власність 1251-69-05 
територіальної громади м. Бровари нерухомого майна 
спільної комунальної власності територіальних громад сіл і 
селищ Броварського району. 

19. Про доповнеИНJI до плану діяльності з підготовки проепів 1252-69-05 
регуnяторних актів на 20099 рік. 


	0002
	0003

