
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про внесеННJI змін до рішень Броварської 
міської ради 

Розг~нувши. подання земельного відділу від 12.02.2010р. Н!! 165 про 
внесення ЗМІН дО РІшень Броварської міської ради, враховуючи відповідність 
розміщення об"єкту генеральному плану забудови м.Бровари та керуючись 
ст. ст. 12, 124, 134-138, 151 Земельного кодексу Украіни, п.12 Перехідних 
положень Земельного кодексу Украіни, ст.24 Закону Украіни ,,про 
планування та забудову території", 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: 

1. Внести зміни до рішень Броварської міської ради: 
1.1. від 26.11.2009 року Н!! 1319-75-05 "Про продаж права оренди 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,040 га, розташованої по 
вул. ЧерНJJXОВСЬКОГО в районі розміщення будинку Н!! 25" слова" площею 
О 040 га" замінити словами" площею 0,0342 га"; , . 

У тексті Порядку пров~деННJI аУКЦІОНУ з продажу права оренди 

земельної дiлmки слова " площею 0,040 га" замінити словами " площею 
О 0342 га" . 
, 1.2. ~iд 29.12.2009 року Н!! 1382-77-05 ,,про затвердження матеріалів 

вибору земельних дiтmOK та надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою ... " в п.1.1. цього рішеННJI слова" площею 0,040 га" замінити 
словами" площею 0,0342 га".. .... 

2. Контроль за виконанНJlМ цього РlшенНJI ~ ... ОКJJасти на ~ОСТ1ину 
. . питань розвитку та благоустрою територ1И, земельних ВІДНОСИН, 
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ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 

будівництва та інвестицій -
начальника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник юридичного відділу 

Начальник упрaвnіННJI 
містобудувaННJI та архітектури
головний архітектор міста 

Голова постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, . 
земельних відносин, архітектури, . 
будівництва та інвестицій . 
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В.О.Андрєєв 

Л.Є.Рибакова 

Н.І.Гнатюк 
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Виконуючому обов'язки міського 
, 11 1 n[qnови - секретарю ради 

1 ~ ",' tJ(.rм.' е'апожку І.В. 

ПОДАННЯ 

Просимо розглянути на черговому засіданні Броварської міської ради 
питання про внесення змін до рішень Броварської міської ради: 

1. Внести зміни до рішень Броварської міської ради: 
1.1. від 26.11.2009 року Н!! 1319-75-05 "Про продаж права оренди 

земельної дїJlJlнки орієнтовною площею 0,040 ra, розташованої по 
вул. Черняховського в районі розміщення будинку Н!! 25" слова " площею 
0,040 га" замінити словами" площею 0,0342 га"; 
У тексті Порядку проведення аукціону з продажу права оренди земельної 
ділянки слова" площею 0,040 га" замінити словами" площею 0,0342 га" ; 

1.2. від 29.12.2009 року Н!! 1382-77-05 "Про затвердження матеріалів 
вибору земельних ділянок та надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою ... " в п.l.І. цього рішення слова" площею 0,040 га" замінити 
словами" площею 0,0342 га". 

Начальник земельногО відділу 

.. 

Л.М.Гудименко 

Броварський МВК 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

земельний відділ 
07400, М. БроваРII, вул. Гагарїиа,15, Т. 6-50-67 

Від /01. tJrzt. /() Н!! Іб'r 
~;..;:;....---

НаН!! за ----- г 
Виконуючому обов' язки 
міського голови - секретарю 

Броварської міської ради 

, І) 1)", Сanожку І.В. 
1 г- O~'fJ{,LII1) 

Земельний ської ради просить розглянути на черговому 

засіданні міської І"І-r"...r.-.. _даткове питання: 
Про внесен змін до рішень Броварської міської ради. 

Начальник земельногО відділу 
~~ 

Л.М.Гудименко 

Броварський МВ:К 
в· u Хе /l~fИ1to 
и~t.. 200Ь. .. .. 


	14-Рішення №1430-79-05 сесія №79 від 18.02.2010
	0107
	0108

	14-Рішення №1430-79-05 сесія №79 від 18.02.2010-інформація
	0109
	0110


