
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоl ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г Пр~ затвердження матеріалів вибору земельних І 
ДІЛ~НОК та надання Д01волів на розроблення 

. проеКТІВ землеустрою щодо відведення земельних 
ДІЛЯНОК Броварській міській раді для виставлення на аукціон 

з продажу права оренди земельних ділянок 

Розглянувши подання земельного відділу від 06.10.2009 року Х! 1960 
щодо затвердженНІ матеріалів вибору земельних ділянок та надання дозволів 
на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
Броварській міській раді для виставлення на аукціон з продажу права оренди 
земельних ділянок, керуючись ст.ст. 12, 124,134-138, 151 Земельного кодексу 
України, п.l2 Перехідних положень Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", а також враховуючи 
пропозиції постійної комісіі з питань розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

I.Затвердити матеріали вибору земельн.их ділянок та надати ДО~Віл на 
розроблення проектів землеустрою щодо В1д~едення земельних ДІЛЯНОК 

. Броварській міській раді ДЛЯ виставлення на аУКЦІОН з продажу права оренди 
земельних ділянок: ,." 

1 1 Пп О 0897 га ДJIJI розміщення 06' єкту комерЦ1ИНОГО ВИКОРИC'ПlННJl, .. ощею, 

розташованої по вул.В"ячеслава Чорновола; " ... 
1.2.Пnощею 0,1931 га ДЛЯ розміщення об єкту комерЦ1ИНОro використаННІ, 

розташованої по вул. короленка. 

м цього рішення покласти на постійну комісію з 
2. контроль за виконання ю територій, земельних відносин, архітектури, 

питань розвитку та бл~ж:.оусТРО 
будівництва та інвеСТИЦІИ. 

І .. В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії з питань 
розвитку та блаГОУСТРОIО територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
начальника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

V1 Заступник міського голови . 

Начальник юридичного відділу· 

Начальник ynрaвnінНJI 
містобудування та архітектури -
головний архітектор міста 

Л.М.Гу дименко 

В.О.Андрєєв 

~C? 
~ І.Г.Лавер 

Л.Є.Рибакова 

Начальник 3111'11J1ЬВOГO B~ 
Н.І.Гнатюк 

Голова постійної комісіі з питань 
розвитку та ~лагоустрою територій, 
земельних ВІДНОСИН, архітектури 

будівництва та інвестицій . ' . 

000613 

І І .. 
іl 
іі 
І 

С.В.Піддубняк 



". ,~ о """'1 ~,г· 
HfV~ 

ВИКОНYlОЧОМУ обов'ЯЗКIІ міського 
голови - ceKpeтaplO ради 
Сапожку І.В. 

ПОДАННя 

Просимо розглянути на черговому засіданні Броварської міської ради 
питання про 1атвердження матеріалів вибору земельних ділянок та надання 
дозволів на розроблення проектів землеустроlO щодо відведення зеМСЛЬНlIХ 
ділянок Броварській міській раді ДЛЯ виставлення на аукціон ") продажу права 
оренди земельних ділянок: 

І.Затвердити матеріали вибору земельних ділянок та надати дозвіл на 
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних діJlЯIJОК 
Броварській місы�ійй раді ДЛЯ виставлення на аукціон з продаж}' права ореНДІІ 

земельних ділянок: 
І.І.nЛощею 0,0897 га ДЛЯ розміщення об"ЄК-fУ комерційного викор"стання, 

.розташованої по вул.В"ячеслава Чорновола; " ._ 
1.2. ПЛощею 0,1931 га для розміщення об скту комеРUIИНОГО використаllНЯ, 

розташованої по вул. Короленка. 

Начальник земельного відділу 
Л.М.Гудименко 

Броварський МВІС 

ВDдвиiI N!cP-йf~1 "Jd." 10 оо . 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА К .. .. 
ИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ 

земельний відділ 
07400, ~I. Бровар .. , вул. rarapїlla,J5, т.6-50-67 

Від ОВ.ІО. ()9 Н!! /gS5" 
НаН!! за 

-__.:-т--_ г 
Виконуючому оБОВ'ЯЗКII 
міського голови - ceкpeTaplO 
Броварської міської ради 
Сапожку І.В. 

міської ради просить розглянути на черговому 
засіданНІ МІСЬК ади питання: 

- Про затвердження матеріалів вибору земельних ділянок та надання 
дозволів на розроблення проектів землеустроlO щодо відведення земельних 
ділянок Броварській міській раді для виставлення на аукціон з продажу права 

оренди земельних ділянок 

Начальник земельного відділу Л.М.Гудименко 
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