
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г 
Про. затвердження матеріалів вибору земельних І 

Д1Л~НОК та надання дозволів 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 13.01.2010 року Н!! 11 щодо 
затвердження матеріалів вибору земельних ділянок та надання дозволів на 
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
Броварській міській раді для виставлення на ,укціон з продажу права оренди 
земельних ділянок, керуючись ст. ст. 12, 124,134-138, 151 Земельного кодексу 
України, п.12 Перехідних положень Земельного кодексу Украіни, п. 34 ст. 26 
Закону 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: 

I.Затвердити матеріали вибору земельн~ ділянок та надати доз~іл на' 
розроблення проектів землеустрою, щодо ВІД~едення ·земельних ДІЛЯнок 
Броварській міській раді для виставлення на аУКЦІОН з продажу права оренди 

земельних ділянок: 
1.I.ІІлощею О 0300 га для розміщення об"єкту комерційного використання, 

розташованої по в;л.ОболонськіЙ в районі РО~~іщення буд~ Н!!45; 
1.2.ІІлощею 0,0336 га для розміщення об єкту комеРЦIИНОГО використання, 

Розташованої по вул. Чкалова,7. 

2 К нан-ІІ' ..... цього рішення покласти на постійну комісію з . онтроль за вико DlUУ& •• 

питань розвитку та благоустрою територій, земельних ВІДНОСИН, арХІтектури, 

будівництва та інвестицій. 

Виконуючий обов'язки міського 
Голови - секретар ради' 

М.Бровари 
від 04 лютого 2010 року 
Н!! (f..(~-?rt-t9~ 

І .. В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії з питань . 0# 

розвитку та благоустрою теРИТОРІИ, 

земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестиці~ - . 
начальника земельного ВІДДІЛУ 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник юридичного відділу 

Начальник управліННJI 
містобудування та архітектури _ 
головний архітектор міста 

Л.М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 

, ~ cc;z І.Г .JIaвep 

Л.Є.Рибакова 

Начальник зaraпьного ві;щ~_~ 
.::::---- ? -

Н.І.Гнатюк 

Голова постійної комісії з питань 
розвитку та ~лаroустро~ територій, 
зем~ьних В1Дн~син, аРХІтектури, 
БУДІвництва та Інвестицій 

O~~048 

С.В.ПідцуБИJIІС 



JV I1 
і;1 ІЗ.О {. 

ВИконуючому обов'язки міського 
-(! 1)11if~6Ьви - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

Просимо рОзглянути на позачерговому засіданні БроварськоУ міської ради 
IJИТaННJI про затвердженНJJ матеріалів вибору земельних дїJJJIHOK та наданна 
дозволів на розробленНJJ проектів землеустрою щодо BiдвeдeHНJJ земельних 
ДЇJumOK Броварській міській раді Д1UI виставленНJJ на аукціон з продажу права 
оренди земельних ділянок: 

I.Затвердити матеріали вибору земельних дїJJJIHOK та надати дозвіл на 
розроблеННJI проектів землеустрою щодо BiдBeдeHНJJ земельних ДЇJJJIHOK 
Броварській міській раді ДJIJI виставnенНJI на аукціон з продажу права оренди 

земельних ділянок: 
I.І.Ilлощею 0,0300 га ДJUI розміщенНJI. Об"~ .комер~іЙНоro 

використання, розташованої по вуn.ОбоnонсьюЯ в ранОНІ РОЗМlщеНIUI 

будинку N!45; . 
1.2.Ilлощею 0,0336 га дnя РОЗМІЩенНJI об"єкту комерційного 

викориСТ&Нни, розташованої по вул. ЧкаловІ, 7. 

Начальник земельного відціпу 
Л.М.Гудименко 

---------
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