
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про B~eC~HHJI.~MiH в додаток 1 до рішення 
БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради від 26.04.2007 Н!! 308-20-05 

та від 15.03.2007 .Т(~ 278-18-05 

Розглянувши подання земельного відділу від 14.05.2007 Н!! 1287 щодо 
внесення змін в додаток 1 до рішення Броварської міської ради від 26.04.2007 
Н!! 308-20-05 «Про затвердження переліку земельних ділянок, що призначені 
ДJIJI надання в оренду через конкурс в М. Бровари» та керуючись ст. 12 
Земельного Кодексу України, ст. 16 Зru<ону Украіни <<Про оренду землі», п. 34 
СТ. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Украіні", рішенням 
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. Бровари», 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 рішення Броварської міської ради від 
26.04.2007 Н!! 308-20-05 <<Про затверджеННJI переліку земельних ділянок, що 
призначені для надання в оренду через конкурс в м. Бровари» в порядковий 
номер 32 таблиці місцезнаходження «Об'їзна дорога на перетині з залізною 
дорогою» читати «Об'їзна дорога в районі ~озміщеННJI АЗС <dРИ~а». .. . 

2 В зм1НИ· В додаток 1 до РlшеННJI БроваРСЬКОl МІСЬКОI ради вІД . нести .. 
15.03.2007 Н!! 278-18-05 <<Про затвердхсення переЛІКУ земельних дІЛЯНОК, щ~ 
призначені для надання в оренду через конкурс в м. Бровари» порядковии 
номер 55 таблиці відносно земельної ділянки площею 1,26 га виКJПOЧИТИ, в 
ЗВ'язку З суспільною необхідністю. .... . . 

3 цього рішеННJI покласти на ПОСТІИНУ КОМІСІЮ . Контроль за викон .. 
б n'rl\\ntn~ иторій земельних ВІДНосин, аРХ1тектури, 

з питань розвитку та J-r-7f .' с 
б . . . ....., ~c MIcыoгo голови Возняка .М. 
УДІвництва та lнвес 1И~~J о .. 
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Міський голова 
В.О.Антоненко 
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ПОДАННЯ: 

Начальника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Секретар ради 

Заступник міського голови 

Виконуюча обов'язки начальника 
юридичного відділу - головний 

спеціаліст юридичного відділу 

Начальник управління економіки 

НаЧВЛЬНИК загального ~ _ ----#- -' 
~~--

Голова постійної комісії з питань . 
розвитку та благоустрою територій 

о о ' 

земельних ВІДНОСИН, аРХІтектури, 

будівництва та інвестицій 
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ТоВ.Гордієнко 

ІоВ.Сапожко 

С.М.Возняк 

Т.М.Чепіга 

Н.lоСаченко 

Н.lоГнатюк 

СоВоПіддуБНЯК 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 'ІІ'ПinС ОО 
AUUD ЬКОІ ОБЛАСТІ 

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

Від 1'1 O~-. 01- N!!_..:..:::(J;.::..,!:K~f __ 
НаН!! за ----- г 

Міському голові 
Антоненку В.О. 

Земельний відділ просить Вас додатково розглянути на черговому засіданні 
міської ради питання: 

- Про внесення змін в додаток 1 до рішення Броварської міёької ради 
від 26.04.07 N!! 308-20-05 <<Про затвердження переліку земельних 
дiJUIНOK, що призначені для надання в оренду через конкурс в 

м. Бровари». 

Начальник земельного відд~О~sil~' 
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