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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИlвськоі ОБЛАСТІ 
РІШЕННя 

г Про внесення змін до рішень Броварської 
міської ради І 

Розг~нувши. подання земельного відділу від 21.12.2009р. Н!! 2571 про 
ввесеНИJI ЗМІН дО РІшень Броварської міської ради, враховуючи відповідність 
розміщеИИJI об"єкту генеральному плану забудови м.Бровари та керуючись 
СТ.СТ. 12, 124, 134-138, 151 Земельного кодексу України, п.12 Перехідних 
положень Земельного кодексу Украіни, ст.24 Закону Украіни ,,про 
плвнувaИИJI та забудову території", п. 34 ст. 26 Закону Украіни <<Про місцеве 
самоврядування в Україні», а також враховуючи пропозиції постійноі комісії 
3 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 17.09.2009 року Н!! 1243-69-05 ,,про продаж права ~ренди 

земельної ділянки площею 0,1500 га, розташованої по ВУЛ'"Короленка слова 
"пnощею 0,1500 га" замінити словами" пло~ею 0,1931 га ; 

У тексті Порядку проведення аукцІОНУ з продажу. права оренди 
О 1500 га" замІНИТИ словами 

земельної ділянки слова " площею , 

" ПJIощею ~,1931 га" ; ](0 і244-69-05 "Про продаж права оренди 
1.2. ВІД 17.09.2009 року - ованоі по вул. В"ячеслава 

земельної ділянки площею 0,2500 га, роз~ 
Чорновіла" слова " площею 0,2500 га" замІНИТИ словами" ІШощею 

0,0897 га"; а кціону з продажу права оренди 
У тексті Порядку проведення УО 2500 га" замінити словами 

земельної ділянки слова "площею , 
11 ПJIощею 0,0897 га" ; ього рішення покnасти на ~остійну 

2. Контроль за виконанням ц ою територій, земельних ВІДНОСИН, 
ІСомісію з питань розвитКУ та благ~~СТР .. 
аРхітеttтvnи бvдівиицтва та іввестИЦ1И. ~ .,. р ,а , Ii~ 
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ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії з питань 

Л.М.Гудименко 

розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
начальника земельного відділу 

~~ 
ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Виконуюча обов'язки начальника 
юридичного відділу - головний 
спеціаліст юридичного відділу 

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

Голова постійної комісії з питань 
розвитку та ~лагоустрою територій, 
земельних ВІДНосин, архітектури 

будівництва та інвестицій ' 
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В.О.Андрєєв 

ц А.В.Баба-Мірзоєва 
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Л.М.Шило 

с.в.mддубняк 
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Виконуючому обов 'язки міського 
голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

ПОДАНня 

Просимо розглянути H~ черг~вому засіданні Броварської міськоі ради 
питання про про внесення ЗМІН дО РІшень Броварської міської ради: 

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

дimmки площею 0,1500 га, розташованої по вул. Короленка" слова" площею 
0,1500 га" замінити словами" площею 0,1931 га"; 
у тексті Порядку проведення аукціону з продажу права оренди земельної 

ділянки слова" площею 0,1500 га" замінити словами "площею 0,1931 га" ; 
1.2. від 17.09.2009 року Н!! 1244-69-05 ,,про продаж права оренди земельної 

дimпncи площею 0,2500 га, розташованої по вул. В"ячеслава Чорновіла" слова 
" lШощею 0,2500 га" замінити словами" площею 0,0897 га"; оо 
у тексті Порядку проведеиня аукціону з продажу права оренди земелЬН01 

дimmки слова" площею 0,2500 га" замінити словами "площею 0,0897 га" ; 

На1J8JIЬИИК земельного відділу 
~-I----:~~~ 

Л.М.Гудименко 
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