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

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,

29.05.2007

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
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ПереЛік
IОРНДНЧНIIХ та фізичних осіб, які стали
переможцями конкурсу щодо надання земельних діляиок в оренду

в М. Бровари від 16.07. 2007 року
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Земельний відділ просить Вас розглянути на черговому засіданні сесії
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