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.

В.О.Антоненко

Міський голова

2007 року
~

....\.

-",

... ' ...

ПОДАННЯ:
Т.В.Гордієнко

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

ПОГОДЖЕНО:
І.В.Сапожко

Секретар ради

С.М.Возняк

Заступник міського голови

Виконуюча обов'JlЗКИ начальника

юридичного відділу - го~ов~ий
спеціаліст юридичного ВІДЦШУ
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IV~.# Т.М.Чепіга

~/.~

~ --- Н.І.Саченко

Начальник управління економіки

Н.І.Гнатюк

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

будівництва та інвестицій
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пеifе.iJік

земелЬНllХ ділянок, що ПРllЗllачеllі для надання в оренду
через конкурс
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В.О.Антоненко
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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:
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Т.В.Гордієнко

