
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

!Про затвердження переліку юридичних та фізичних 
осіб, які стапи переможцями конкурсу щодо надання 

земельних ділянок в оренду в м. Бровари 
від 16.07.2007 року 

Розглянувши подання земельного відділу від 12.07.2007 Х!! 2006 щодо 
затвердження переліку юридичних та фізичних осіб, які стапи переможцями 
конкурсу щодо надання земельних ділянок в оренду в м. Бровари від 

29.05.2007 та від 04.06.2007 року та керуючись ст. 12 Земельного Кодексу 
Украіни, ст. 16 Закону України «Про оренду землі», п. 34 ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", п. 1.7. Положення про 
порядок' проведення конкурсів щодо надання земельних ділянок в оренду в 
м.Бровари, затвердженого рішенням Броварської міської ради від 15.03.2007 
Х!! 275-18-05, а також враховуючи пропозиції постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити перелік юридичних та фізичних осіб, які стали 
переможцями конкурсу щодо надання земельних ділянок в оренду в 
м. Бровари від 16.07.2007року, згідно з додатком 1. 

Секретар ради І.В.Сапожко 

м.Бровари 
від 11 "Є " ~ 2007 року 
~ r~~~-=~~-------------
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ПОДАННЯ: 

Начальника земельного відділу . 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Виконуюча обов'язки начальника . .. "" 
юридичного ВІДДІЛУ - головнии 
спеціаліст юридичного відділу 
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Начальник загальн~го відділу 
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Голова постійної комісії з питань 
розвитку та ?лагоустрою територій, 
зем~льних ВІДНОСИн, архітектури, 
будшництва та інвестицій 
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Т.В.Гордієнко 

В.О.Андрєєв 

А.В.Баба-Мірзоєва 
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Додаток 1 
до рішення Броварської міської ради 
від " .16" t» 2007 р. NfJ.з9tl-,gv .. оо 

ПереЛік 
IОРНДНЧНIIХ та фізичних осіб, які стали 

переможцями конкурсу щодо надання земельних діляиок в оренду 
в М. Бровари від 16.07. 2007 року 

ло", 
Місцєзuоход:нсеuНR Площа, 

J(g га 

1 вул. Гагаріна вздовж 0,1594 
па <dIe емога» 

2 Об'їзна дорога в районі 0,5 
АЗС тов «І ина» 

3 Об'їзна дорога в районі 0,63 
виробничої бази ТОВ 
«Омега-Інвест» 

5 вул. Чорновола 0,3 

6 вул. Металургів 0,3816 
"1.UJcиlrм..b 1.: Ir.Olt.loUJ1 .,,-~ '" .6.І 

вул. Кутуз а в районі 0,26 
розміщення буд.Н!!59 

9 вул. Красовського в 2,0 
районі розміщення 

БУд.н!! 18-а 

10 бульв. Незалежностї,23 1,4 
в районі розміщення 
фабрики сухих 

харчових про~в 
торговою мар * 
«ГАШНАБ о 

Секретар ради 

Цільове 

"Р·I311t1чеllНЯ 

Комерційне 
вихориCТВНJUJ 

Землі 
промисловості 

Комерційне 
вИХорИСТ8ИWI 

Комерційне 
вИХорИСТ8НWI 

Землі 
промислово 

Землі 

Землі 
промисловості 

Землі 
промисловості 

Лера.оже,(ь HO"КJlPCY 

відповідальністю 

<dllлJJx-ЮГ» 
Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 
«Т ине и» 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 
«Тафіт» 

I.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

Начальника земельного Biддi.~::::!!:~~~~- Т.В.Гордієнко 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови В.О.Андрєєв 



/>/fl-. 
eJl.В(( ........ 

рJJю6 ~ Міському голові Антоненку В.О. 
~I {,1-0.J.l«J:r, 

1,J.·,,01·Od-. 

ПОДАННЯ 

Земельний відділ просить Вас розглянути на черговому засіданні сесії 
міської ради питання про затвердження переліку юридичних та фізичних осіб, які 
стали переможцями конкурсу щодо надання земельних ділянок в оренду в 
м. Бровари від 16.07.2007 року : 
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вул. Гагаріна вздовж 0,1594 
парку <<І1еремога» 

Об'Їзна дорога в районі 0,5 
АЗС ТОВ «Ірина» 

Об'їзна дорога в районі 0,63 
виробничої бази ТОВ 
«Омега-Інвест» 

вул. Чорновола 0,3 

вул. Металургів 0,3816 

вул. Кутузова в районі 0,26 
розміщення будJf!!59 

9 вул. Красовського в 2,0 
районі розміщення 
буд . .N'!! 18-а 

1,4 

Цільове 

"Р'I311l1чеllllЛ 

Комерційне 
використанНJI 

Землі 
промисловості 

Комерційне 
використанНJI 

Комерційне 

використано 

Землі 
промисловості 

Землі 
промисловості 

Землі 
промисловості 

Землі 
промисловості 

10 бульв. Незалежності,23 
в районі розміщення 
фабрики сухих 
харчових продуктів з 
торговою маркою 

<<Г AJПНA БЛАНКА» 

. i/~-1! 
Начальник земельногО віддшу ~ -

~ .. ~ 

ПеРЄltlО3Iсеl(ЬКОІІКJРСУ 

Приватний підприємець 
Гулевець 0.0. 

Приватне підприємство 

«Пелікан» 

Товариство з 

обмеженою 
відповідальністю 

«)'крпромтехенерго» 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 
«Афіна-Т» 

Приватний підприємець 
Головач Н.А. 

Товариство з 

обмеженою 
відповідальністю 

<d.IIляx-Юг» 

Товариство з 

обмеженою 
відповідальністю 

«Тринетри» 

Товариство з 

обмеженою 
відповідальністю 

«Тафіт» 
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