
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИївськоl ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

Г Про внесення змін до рішень Броварської 
міської ради 

Розгл~нувши. подання земельного відділу від 23.09 .2009р. Н!! 1844 про 
внесення ЗМІн до РІшень Броварської міської ради враховуюч· .. ." ,И ВІДПОВІДНІСТЬ 
РОЗМІЩення o~ єкту генеральному плану забудови м.Бровари та керуючись 
СТ.СТ •• 12, 102, 124, 121, 134-138, 151 Земельного кодексу України, п.l2 
ПереХ1ДНИХ п.?ложень Земельного кодексу Україии, ст.413 Цивільного 
кодексу .. ~,!краlНИ, ст.24 Зак~ну України "Про планування та забудову 
теРИ~.ОРll , ст.16 ~aKOНY УкраІНИ "Про оренду землі", п. 34 СТ. 26 Закону 
УкраІНИ ~~Про ~:CЦ:Be с~.?врядування В Украіні», а також враховуючи 
ПРОПОЗИЦll ~ОСТІИНОl КОМІСll з питань розвитку та благоустрою територій, 
земельних ВІДносин, архітектури, будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішень Броварської міської ради: 
1.1. від 11.09.2009 року Н2 1243-69-05 "Про продаж права оренди 

земельної ділянки площею 0,1500 ra, розташованої по вул. Короленка" слова 
"ІШощею 0,1500 га" замінити словами" орієнтовною площею 0,20 га"; 

У тексті Порядку проведення аукціону з продажу права оренди 
земельної ділянки слова " площею 0,1500 га" замінити словами 
" орієнтовною площею 0,20 га" ; 

1.2. в п.З рішення від 01.08.2008 року К2 823-41-05 ,,про припинення 
права користування земельною ділянкою, надання в оренду земельної 
ділянки .... " та в п.5 рішення від 26.03.2009 року К2 1072-59-05 "Про 
припинення права користування земельними ділянками, H~aн~ в OP~HДY 
земельних ділянок ... ", відносно товариства з обмеженою В1ДПОВ.lДальн~CТJO 
"СБС", слова" для встановлення та обслуговування торг~вих павІЛЬЙОНІВ та 
відкритих прилавків " замінити словами " для БУДІвництва торгових 
павільйонів ". , 

1.3. від 01.08.2008 року Н2 822-41-05 "Про погодж~н~ ~іСця 
Розташування земельної ділянки для встановлення торгових паВШЬИОНІВ та . . . СБС" в 
відкритих прилавків товариству з обмеженою В1ДПОВlдалЬН1СТЮ ". ' . ... ВІДКритих 

цьому рішенні слова " для встановлення торгових павІЛЬИО~IВ та . " 
ПРИJJавків " замінити словами для будівництва торгових павШЬЙОН.ІВ. .. " '. ~ Н·' ..... :.. . 
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2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питань розвитку та благоустроlO територій, земельних відносин, 
архітектури, будівництва та інвестицій. 

виконуючий обов 'язки 
голови - секретар ради 

м. Бровари 
від 24 вересня 2009 року 
N!! ~- ;ttJ- ()5" 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

.. пропозиціЄЮ 
земельного ВІДДІЛУ, за 
постійної комісії з питанЬ ... 
розвитку та блаГОУСТРОI~ теРИТО:IИ, 
земельних відносин, ap~l~eктyp , 
будівництва та інвестиЦl~ - . 
начальника земельногО ВІДДІЛУ 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник юридичного відділу 

Начальник управління 
містобудування та архітектури -
головний архітектор міста 

ВИКОНYlоча обов' язки начальника 
загального відділу - головний 
спеціаліст загального відділу 

Голова постійної комісії з питань 
розвитку та ?лагоустрою територій, 
земельних вщносин, архітектури 
будівництва та інвестицій ' 

В.О.Андрєєв 

от І.Г.Лавер 

Л.Є.Рибакова 

( 

л 1ССшt· Л.М.Шило 
/. 

С.В.ПіддУБIUlК 
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еL .. 'О'//".А!ВИКОНУЮЧОМУ обов'язки міського 
голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 
J. '(, о 9. о' 

ПОДАННЯ 

. 3~мел.~н~Й Ві~іЛ міської ради просить Вас розглянути на черговому 
З~С1Да~1 сеСll М1СЬКОl ради питання про внесення змін до рішень Броварської 
М1СЬКОl ради: 

1. Внести зміни до рішень Броварської міської ради: 
1.1. від 17.09.2009 року N!! 1243-69-05 "Про продаж права оренди земельноі 

ділянки площею 0,1500 га, розташованої по вул. Короленка" слова " площею 
0,1500 га" замінити словами" орієнтовною площею 0,20 га"; 
у тексті Порядку проведення аукціону з продажу права оренди земельної ділянки 
слова" площею 0,1500 га" замінити словами " орієнтовною площею 0,20 га" ; 

1.2. в п.3 рішення від 07.08.2008 року N!! 823-41-05 "Про припинення права 
користування земельною ділянкою, надання в оренду земельної ділянКи .... " та в 
п.5 рішення від 26.03.2009 року N!! 1072-59-05 "Про припинення права 
користування земельними ділянками, надання в оренду земельних ділянок ... ", 
відносно товариства з обмеженою відповідальністю "СБС", слова " для 
встановлення та обслуговування торгових павільйонів та відкритих прилавків " 
замінити словами" для будівництва торгових павільйонів "; 

1.3. від 07.08.2008 року N!! 822-41-05 "Про погодження місця 
розташування земельноі ділянки для встановлення торгових павільйонів та 
відкритих прилавків товариству з обмеженою ~ідп..ОВі~алЬНі~ТЮ "СБС", в ць~~ 
рішенні слова для встановлення торгових павШЬИОНІВ та ВІДКРИТИХ прилавк1В 

" . ... ." 
замінити словами" для будівництва торгових павІЛЬИОНІВ . 

Начальник земельного відділу 
Л.М.Гудименко 

Броварсы�віi МВ:К 

ВЩПВЙ~ J.~Nt:{ 
І"..,ШІ 09 200~. 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
земельний відділ 

07400, М. Бровари, вул. Гагаріна,15, т.6-50-67 

Від J 3 о,. 09 Х!! (J ~y 
НаХ!! за ----- г 

Виконуючому обов'язки 
міського голови - секретарю 
Броварської міської ради 

Сапожку І.В. 

Земельний відділ міської ради просить розглsmyти на позачерговому 
засіданні міської ради питання: 

- про внесення змін до рішень Броварської міської ради 

Начальник земельного відділу Л.М.Гудименко 

БроваРСЬІ~ИЙ МВК 
ВФ.вий 1fn і -~-r/ J1. 
"Р1' О f} 10ОЬ. -
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