
БРОВАРСЬКА МІСЬ .. КА РАДА І<ИІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
РІШЕННя 

г Про затверджен~ переліку з~мельних діЛJIНОК, 
що призначеНІ ДJIJI падання в оренду 

через конкурс о М. Бровари 

РОЗГJUJнувmи подання земельного відділу від 10.05.2007 Н!! 1230 щодо 
затвердження переліку земельних діЛJIНОК, що призначені ДJUI надання в оренду 
через конкурс в м. Бровари та керуючись ст. 12 Земельного Кодексу України, 
ст. 16 Закону України «Про оренду землі», п. 34 ст. 26 Закону Украіни "Про 
місцеве самоврядування в Україні", рішеIlНЯМ Броварської міської ради від 
15.03.2007 Н!! 275-18-05 «Про затвсрдження Положення про порядок 
проведення конкурсів щодо надання земельних ДЇJUJHOK в оренду в м. Бровари», 
а також враховуючи пропозиції постійнаї комісії з питань розвитку та 
благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та 

інвестицій, міська рада 

ВИРІ1.~ИЛА: 

1. Затвердити перелік земельних дiJUlНOK, що призначені ДJUI надання в 
оренду через конкурс в м. Бровари, згідно з додатком 1. 

2. Доручити комунальному підпр~ємству Броварської міської ради 
«Бровари-землеустрій» підготувати ВИІ\оmюванни з генерального плану та 
схеми розміщення земельних дїJUlНOK, що будуть надаватися в оренду на 

Конкурсі. 

Міський голова 
В.О.Антоненко 
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ПОДАННЯ: 

Начальника земельнОГО віДД"""""і =--::=:;0; 

ПОГОДЖЕНО: 

Секретар ради 

Заступник міського голови 

Виконуюча обов'JlЗКИ начальника 

юридичного відділу - го~ов~ий 
спеціаліст юридичного ВІДЦШУ 

Начальник управління економіки 

Голова постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій . . , 
земельних ВІДНОСИН, арХІтектури, 
будівництва та інвестицій 

000571 

Т.В.Гордієнко 

І.В.Сапожко 

С.М.Возняк 

d IV~.# Т.М.Чепіга 
~/.~ 

~ --- Н.І.Саченко 

Н.І.Гнатюк 

С.В.ПіддУБВЯК 
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ДодатокN! 1 
до рішеННJI Броварської міської ради 
від ".JLI • .t 2007 р. N!IJ6II-f)f 

пеifе.iJік 
земелЬНllХ ділянок, що ПРllЗllачеllі для надання в оренду 

через конкурс 

J.(;сцєзнаходз«еННR Площа, ЦіЛllо,е Ная'ІІ;СIІІІІ dOКJIA.ellllla,.ii 
га "Р'l3lfаче''''R ІІа 3Є.1tleJI1IIIJ1 dілвllКJI 

0,1594 Комерційне Проект 
. 

ВlдведеИИJI 
ВIfКОРИСТ8ВВJI земельної ділянки 

Вул. Щорса,141 
0,0605 Землі Проект відведеИИJI 

транспорту .. . 
земельНО1 Д1JUIНКИ 

Об'їзна 0,5 Землі Проект 
. 

дорога в ВlдведенИJI 

районі АЗС ТОВ промисловості .. . 
земеЛЬНО1 д1JUIИКИ 

«І ИНа» 

Об'їзна дорога в 0,63 Комерційне Проект відведеИИJI 

районі виробничої викориCТ8ВВJI земельної ділянки 

бази ТОВ «Омега-

Інвест» 

Міський голова 
В.О.Антоненко 



ПОДАННЯ: 

Начальника земельного BiДДI::·1Гf~::E!i Т.В.Гордієнко 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови С.М.ВОЗWIк 



1/ fJ].o 
Ь d І р. I)!J". о Т-

Земельний відділ просить Вас розглянути на черговому засіданні сесії 
міської ради питання про затвердження переліку земельних ділянок, що 
призначені для надання в оренду через конкурс в м. Бровари: 

~ ЛlіСЦе3находз~еннл Площа. ЦілЬОllе Налllність dOКYJlfeHIIIalcir 
га "Р'ІЗначе""R на 3ЄJfІeJIЬНУ ділянку 
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Вул. Гагаріна вздовж 0,1594 
парку «Перемога» 

Вул. Щорса,141 

Об'їзна дорога в 

районі АЗС ТОВ 

«Ірина» 

Об'їзна дорога в 

районі виробничої 
бази ТОВ «Омега

lнBeCT» 

0,0605 

0,5 

0,63 

Комерційне Проект відведення 
викори~ земельної ділянки 

Землі Проект відведення 
транспорту земельної ділянки 

Землі Проект відведення 
промисловості земельної ділянки 

Комерційне Проект відведення 
використанu земельної ділянки 

Начальник земельноГО BiДДl~· '!:I..---~_ Т.В.Гордієнко 
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