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Г Про BH~ce~ З~ін та до рішення 
БроваРСЬКОl МІСЬКОI ради від 04.07.02 N!! 53-04-24 "І 

«Про пайову участь. (внески) інвесторів (забудовників) 
у створеННІ соціальної та інженерно

транспортної інфраструктури м.Бровари». 

З метою ефективного вирішення соціально-значимих для міста питань та 
керуючись пунктом 25 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування 
в Україні", Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни в додаток 1 до рішення Броварської міської ради від 
04.07.02 N!!53-04-24 <<Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у 
створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м.Бровари»: 

- п.І доповнити абзацом такого змісту: « - гарантійних внесків учасників 
конкурсів на набугІЯ права оренди земельних діляною>; 

- п.2.1. викласти в новій редакції: <dIaйовий внесок сплачує юридична 
(фізична) або уповноважена нею особа, яка оформляє дозвіл на будівництво 
(реконструкцію), переведення з житлового У нежитловий фонд відповідно до 
чинного законодаВства, при наданні земельної ділянки в оренду за 
результатами конкурсу для будівництва, експлуатації та обслуговування 
об'єктів, а також при наданні земельної ділянки для експлуатації та 
обслуговування об' єктів, при будівництві яких документація не була 
оформлена належним чином (земельне питання не вирішене у встановленому 
законодавством порядку»); 

_ п.2.4. доповнити абзацом такого змісту: «У випадку проведення 
конкурсу на набуття права оренди земельних ділянок po~~ip пайового 
внеску встановлюється відповідно о конкурентних ПРОПОЗИЦІИ переможця 
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П uальYYПТr управліННЯ економіки 
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погОДЖЕНО: 

- секретар ради 
-A-~-I------ І.В.Сапожко 

- заступник міського голови 
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