
БРОВАРСЬКА МІСЬКА Р 

Г Про внесення змін в додаток 1 до рішення І 
Броварської міської ради від 15.03.07 Н! 275-18-05 

«Про затвердження Положення про 
порядок проведення конкурсів щодо надання 

земельних ділянок в оренду в м. Бровари» 

Розглянувши подання земельного відділу від 10.05.2007 Н! 1231 щодо 
внесення змін в додаток 1 до рішення Броварської міської ради від 15.03.2007 
Н! 275-18-05 «Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсів 
щодо HaдaHНJI земельних ділянок в оренду' 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", Законом 
Украіни «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності», а також враховуючи пропозиції постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни в додаток 1 до рішенНJI Броварської міської ради 
від 15.03.2007 Н! 275-18-05 <<Про затвердження Положення про порядок 
проведення конкурсів щодо надання земельних ділянок в оренду в м. Броварю>: 

1.1. пункт 1.4. доповнити абзацом наступного змісту: 

«8 надання земельнИХ ділянок під р.озМіщення об'єктів вз~ін звільнених 
землекористувачами ділянок для суспшьних потреб або ІНШИХ потреб 
містобудування». .. 

1.2. пункт 4.12. доповнити СЛІ~ЧИМ ЗМІСТОМ: <<Кошти, що залишились 
після відlШ(одування витрат переМОЖЦІВ конкурсу, зараховуються на рахунок 

цільового фонду міської ради». 

1.3. пункт 4.14. викласти в новій редакції: . 
« Рішення Броварської міської ради Про затвердження перелllСУ юридичних та 
Ф. .б· тали переможцями конкурсу щодо надання земельних 
ІЗИЧНИХ ОСІ , ЯICl сб· . 
. Бровари є підставою для з ору матеРІалІВ погодження 

д1ЛJJНОК в оренду в м. . . ельноі ділянКИ та надання Броварською МІСЬКОЮ радою 
МІСЦЯ розташування зем ЗВОЛУ на розробку проекту BiДBeдe~~. ,зем~ьної 
переможцю конкурсу до 'І' . 
ділянки». ЗАТ JipD8Dpt:ЬК8 фyupнlf·2ОО5 ро 3ом. Nt 155-2000 
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Міський голова 
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ПОДАННЯ: 

Начальника земельного віддіЛУ~~~~~~ 

ПОГОДЖЕНО: 

Секретар ради 

Заступник міського голови 

Виконуюча обов' язки начальника 
. юридичного відділу - головний 
спеціаліст юридичного відділу 

Т.В.ГордієНІС:О 

І.В.Сапожко 

С.М.Возняк 

Т.М.Чепіга 

Начальник фінансового управління ~ А.МЗеленська 

.; 

Начальник загального відділу ~ ~ = 

Голова постійної комісії з ПИТань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій 

Н.І.Гнатюк 

С.В.ПіддуБНЯК 
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